
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |   | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

001a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.84  ) ( 2309  )  ( 1718  ) 

 :- تايوتحملا  

ةلاسرلا1- هذه  اونمـض  دقو  ةلاسرلا  بناجب  يتلا  ةروصلا  هذـه  لثم  هلالج  لج  هللا  ءامـسأ  اهيلع  بوتكم  تاقاطب  دـجوي  عوضوملا  ةوخالا  لوقي 
ةراشإ طقف  هذـه  لوقي  مالـسإلا  نوفرعي  سان ال  لبق  نم  ضرألا  يف  ىمرت  لوقي  نيبملا  هللا  باتك  نم  تايآ  اـهيلعو  ةـبعكلا  ةوسكل  ةروص 

ظفح عمتسأ  كلذب ؟  رمألا  همهي  نم  وأ  كلذب ؟  ةعابلا  نوحصنت  امو 

ظفح2- عمتسأ  مهسفنأ ؟  صاخشألا  ىلع  ميركلا  نآرقلا  قيلعت  نع  ةراشإ  ول  مترشأ و  ول  اذبح  ناردجلا  ىلع  ميركلا  نآرقلا  قيلعت 

ظفح3- عمتسأ  ًاحربم ؟. ًابرض  ناويحلا  برض  مكح  ام 

؟ 4- نعاللا عنصي  اذام  وأ  ةبوت  وأ  ةرافك  هل  له  هريغ  وأ  ادمع  ءاوس  نعللا  كلذل  لهو  ًادمع  هنعل  نم  وأ  لعزلا  باب  نم  نيدلاولا  نعل  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  ةبوت ؟  هل  له  ةبوتلا  ةيحان  نم  نكل 

001b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 1185  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 83نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
85

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
108

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26009
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
21
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 ( تياباغيم  2.10  ) ( 1575  )  ( 1185  ) 

 :- تايوتحملا  

ام1- مالـسلاب  هئدابت  نأ  زوجي  لهو  هيلع ؟  درلا  ةـيفيك  يه  امو  مالـسلا  كيلعو  لوقلاب  هيلع  درت  نأ  زوجي  له  مالـسلاب  كأدـبو  رفاكلا  كءاج  اذإ 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  ريخل  هللا  مكقفو  مكئار 

هب2- لضفت  يذلا  ةباجإلاو  لاؤسلا  عمس  اذإ  عمتسملا  اذهل  لوقن  نأ  ديرن  ةقيقحلا  يف  در  اهل  يتأي  ملو  ةرم  نم  رثكأ  هذه  يتلكـشم  تضرع  ينإ 
هللا ءاش  نإو  خيشلا  ةليضف  ىلع  لاؤسلا  حرطنـس  نكل  هل .  بتكن  امنإو  ويدارلا  يف  ةلاسرلا  عيذن  نأ ال  انم  بلط  هنأل  ةباجإلا  فرعيـس  هنأل 
باب انحتف  ولو  يعاذإ  جمانرب  جمانربلا  نأ  ىلإ  ًارظن  تالـسارملا  باب  حتفن  نأ  ديرن  خألل ال  لوقن  نأ  ديرن  ةـقيقحلا  يف  اننأل  ةـباجإلا  عمـسيس 
امدنع يلايللا  دحأ  يف  خيشلا  ةليضف  اي  لوقي  يهو  هتلكشم  ىلع  ةباجإلا  عمسي  نأ  وجرنو  جمانربلا  اذه  نم  ةدئافلا  تحارلو  انهتل  تالسارملا 
تلزنأ دقو  لوقي  يدثلا  يف  كلذو  صصخملا  ناكملا  ريغ  يف  يتجوز  بعادأ  تذخأو  ناطيشلا  ىلع  طلـست  يتجوز  عم  عامجلا  سرامأ  تنك 

هللا مكباثأ  ينودـيفأ  كلذ  ةرافك  امو  كلذ  يف  يئاتفإ  مكتحامـس  نم  اوجرنو  ينبنؤي  امنإو  حاـتري  مل  يريمـض  ًاـضيأ  لوقيو  عضوملا  كـلذ  يف 
ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟  مكلو  انل  هللا  لأسنو 

هنع3- ًاديعب  تحبصأ  نآلاو  ةفيظو  يف  هنع  تلقتنا  مث  ماع 91  ىتح  هنوئشب  موقأ  تنك  دقو  لوقي  هلل  فقو  وهو  هدادجأل  هدم  نم  فوقوم  فقو 
مكلو كلذ  نع  يتدافإ  وجرأ  لغـش  نودب  ًاروجهم  حبـصأ  نآلا  نيكاسملا  ىلع  هنم  جرخي  يذلا  قرفأو  هلغـشب  موقأ  ىتح  ةـيناكمإ  يدـل  سيلو 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟ 

ىلع4- حوبذم  ريغ  جاجدلا  اذه  نأ  ًاملع  ةديدعلا  ةيمالسإلا  راطقألل  ردصي  جاجدلا  اذهو  ادنلوه  يف  جاجدلا  لماعم  دحأ  يف  لمعأ  يبرغم  لماع  انأ 
مويلا كلذ  يف  يتزاجإ  نأل  ادنلوه  يف  دـحألا  موي  درلا  نوكي  نأ  وجرأ  ًاضيأ  لوقيو  مارح  مأ  لالح  جاجدـلا  اذـه  لهف  لوقي  ةيمالـسإلا  ةـقيرطلا 

ىلع ءاضقلل  ةصاخ  تاسدسم  وأ  ةيئابرهك  تاقعـصل  ضرعي  امنإ  جاجدلا  اذه  نأ  ركذيو  برغملا  نم  يعقفلا  ديمحلا  دبع  لئاسلا  ركذـي  ًاضيأو 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  جاجدلا  اذه 

نولعجي5- الو  اهدعب  ٍةروس  ةءارق  يف  نوعرـسي  ةحتافلا  ةءارق  دعب  رجفلاو  ءاشعلا  نم  اهريغو  برغملاك  ةيرهجلا  ةالـصلا  يف  ةمئألا  ضعب  نإ 
؟  نييلوألا نيتعكرلا  يف  ةحتافلا  أرقي  مل  اذإ  مومأملا  ىلع  اذامو  ةـمئألا  نم  كلذ  لعفي  نم  نوحـصنت  اذامبف  ةـحتافلا  ةءارقل  ةـصرف  مومأملل 

ظفح عمتسأ 

002a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.27  ) ( 1258  )  ( 886  ) 

 :- تايوتحملا  

بحاص1- انأو  يدـلاو  تام  دـقو  فقو  ضرأ  ةـعطق  هدـنع  دـجويو  مانغألا  تتامو  فقو  تناك  دـقو  مانغألا  ضعب  هدـلاو  دـنع  نإ  لئاسلا :  لوقي 
ًاملع لعفأ  اذام  يتدافإ  وجرأ  اذه  اهترمث  رمثتست  يكل  ضرألا  هذه  يحي  ًادحأ  دجأ  ملو  راجشألا  اهيف  تماقو  ضرألا  هذه  تمـسق  دقو  ةفيظو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  يف  ليصفتلا  اوجرن  اهتعارزب  موقي  ًادحأ  دجأ  مل  فسألل  نكلو  اهثرحي  نمل  سولف  تعضو  دق  يننأ 

يف2- ةبطخلا  دعب  ةدحاو  ةرم  ءاعدلا  ركذو  ةعمجلا  موي  يف  بيطخلا  أرق  دقو  لوقي  ًاثالث  ريركتلا  وه  ءاعدلا  طورش  دحأ  نم  نإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  حيضوت  وجرأ  اذه  زوجي  له  دجسم 

ءاـيبنألا3- روبق  قوف  ةـينبم  دـجاسملا  ضعب  ىرنف  دـجاسم  روبقلا  ذاـختا  بنجتب  نينمؤملا  بطاـخي  ىلاـعتو  هناحبـس  هللا  نإ  لـئاسلا :  لوـقي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  زوجي  لهف  مالسإلا  يف  نيقباسلا  خياشملاو 

ظفح4- عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ريغ  نيرخآلا  ءايبنألا  ىلع  ةالصلا  زوجي  له  لوقي  ءايبنألا  نع  ةالصلا  نع  لأسي 

ضعب5- لهجت  اهنكلو  ةريـصق  تافاسم  ىلع  ريـستو  ةايحلا  ديق  ىلع  لازت  الو  اماع  نيعبرأو  ةـئام  اهرمع  زواج  ةدـج  يدـل  نإ  لئاسلا :  لوقي 
ًاديج مهفت  نأ  اهعسوب  دعي  ملو  اهتالص  يف  لوقت  امو  ةريصقلا  نآرقلا  روس  ضعبو  ةحتافلاو  دهشتلا  اهملعأ  نأ  تلواح  املكو  ةالـصلا  تابجاو 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26192

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

24نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

2رصم
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

5ةيدوعسلا
36اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 85نيدجاوتملا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  ملعتم  يننأ  ثيح  ًابنذ  اهنم  ينقحلي  لهف  اهل  هلوقأ  ام  نيموي  دعب  ىسنت  اهنأل  كلذو 

ةأرما6- بيلح  برـشت  هل  ليق  دـقو  ةـبيبحلا  انتكلمم  يف  بطلا  ةرثك  لبق  هضرمل  جالع  نع  ثحب  دـقو  ضرم  لـجر  وهو  لاؤسلا  اذـه  لأـسي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال  هل  مأ  يه  لهف  ىلاعتو  هناحبس  هللا  هافش  دقو  ةدحاو  ًةبرش  اهبيلح  نم  برش  دقو  ةعضرم 

002b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.76  ) ( 1216  )  ( 801  ) 

 :- تايوتحملا  

اهنولأسي1- لاهجلا  نم  ريثكلا  اهدصقيو  سانلا  لاومأ  بلست    ً اماع نورشع  اهل  ةيدنسلا  ىعدت  ةأرما  نميلاب  نارمع  ةنيدم  يف  لئاسلا :  لوقي 
ريغتم توصب  لوقت  مث  اهسفن  ىلع  هتعضوو  ءاطغب  تءاج  اهدنع  اورضح  اذإو  ءافـشلل  يـضرملا  اهدصقيو  نوتأي  يتمو  مهب  ام  نيبرتغملا  نع 

جاوزألا نهل  هنكي  ام  نع  ءاسنلا  ربختو  زرحلا  هعم  ديفي  وأ ال  هل  زرح  اذهو  يفـشي  نالف  ضيرملاو  يتأي  وأ ال  رهـش  وأ  موي  اذك  دـعب  يتأي  نالف 
عولخلا اهيفو  اهل  اهتلـسرأف  اهقالط  ةـقرو  بلطت  يتجوز  يل  تلـسرأف  جاوزلا  يف  ركفي  كجوز  نإ  اـهل  تلاـقو  اـهل  تبهذ  يتجوز  نأ  ىتح 

ريثكو اهنوربخي ،  فارشأ  اهعم  نأ  يعدت  ةأرملا  هذهو  ببسلا ؟  ام  ملعأ  الو  روهش  ةتس  هل  نأ  ًاملع  لطاب  مأ  حيحص  قالطلا  اذه  له  ثالثلاب 
اذـه نع  ةـقدب  انودـيفأ  بيغلا  نوملعي  فارـشأ  نجلا  يف  لهف  نهجاوزأو  تاجوزلا  نيب  عقوتل  مكريغ  لاجر  مكتاجوزل  نإ  لاـجرلل  لوقت  اـم 

ظفح عمتسأ  عوضوملا ؟ 

بهذف2- دربلا  ديدش  مويلا  اذه  ناكو  ملتحا  دقو  رجفلا  ةالـص  لبق  ماق  هنأ  موي  تاذ  يف  يهو  راتحم  ةيـضق  يدنع  انأ  عقاولا  يف  لئاسلا :  لوقي 
ام هنكلو  لستغي  يكل  دوعي  نأ  دارأ  ةسردملا  ىلإ  قيرطلا  يف  وهو  وأ  ةسردملا  نم  جرخ  نأ  دعبو  رجفلا  يلـصو  رفعت  نأ  دعب  ةـسردملا  ىلإ 

ظفح عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  يف  يرمأ  نيبي  نأ  وجرأ  لوقيو  لستغي  مل  ًاضيأ  رهظلا  عجر  املو  ةسردملا  ىلإ  بهذو  لعف 

نمز3- ىلع  نإ  لاق :  اذاملو  هل  اـنلق  ءوضولا  ضقني  ـال  لـبإلا  محل  نإ  لوقي  اندـنع  سردـم  يف  لوقي  هدـعب  حـسمتلاو  لـبإلا  محل  نع  لأـسي 
يكل ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاقف  ةهيرك  ةحئار  مهدحأ  نم  علطف  لبإلا  اولكأف  مهدحأ  دنع  اوعمتجا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 
لكأ نم  ةداع  تراصف  لوقي  ًاضيأ  مهبحاص  اوجرحي  يكل ال  ةباحـصلا  أضوتف  أضوتيلف  لبإلا  محل  لكأ  نم  ةـحئارلا  علطأ  يذـلا  هبحاص  جرحي  ال 

انوديفأ ةصقلا  هذـه  ذاتـسألا  لقي  ملو  أضوتيلف  لبإلا  محل  لكأ  نم  يئادـتبالا  يف  انـسرد  اننإ  لوقن  بالطلا  نحن  و  لوقيو : أضوتيلف  لبإلا  محل 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ 

رصعلاك4- هتقو  يف  ضرف  لك  يلـصي  مأ  ىفـشي  ام  دعب  ًاعيمج  اهيلـصي  لهف  ضورف  ةدع  هتافو  ةيحارج  ةيلمع  هل  لمع  ضيرم  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  اذكهو ؟  برغملا  عم  برغملاو  رهظلا  عم  رهظلاو  رصعلا  عم 

003a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 1147  )  ( 780  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلإ1- تبهذ  املو  تيجحو  امهل  جحأ  نأ  ينم  بلطو  هنم  ربكأ  خأ  لاخ  يلو  رثكأ  وأ  نيتنـس  يلاوح  ذنم  يفوت  دـقو  لاخ  يل  نإ  لئاسلا :  لوقي 
دقو يناثلا  مويلا  يف  تحبذو  لوألا  مويلا  يف  حبذا  ملف  مهنع  ثحبلا  يف  تبعتو  يعم  نيذلا  ةوخألا  نع  تعض  تارمجلا  يمر  موي  يفو  جحلا 
نإ يناثلا  نع  جحيـسو  امهنم  دحاو  نع  جح  هنأ  دـقتعأ  انأ  امهنع  تيجح  دـقو  لوقي  وهو  مأ ال ؟  يل  زوجي  لهف  لوألا  مويلا  يف  يـسأر  تقلح 

ظفح عمتسأ  يلاعت ؟  هللا  ءاش 

وجرن2- لوقي  اهيلإ  عجريو  بوتي  نأ  حـصي  لهو  مأ ال  اهب  مزالم  وه  له  اهكرتو  ةدـم  وأ  اهكرتو  ةرم  ناسنإلا  اهالـص  اذإو  ىحـضلا  ةالـص  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  نيروكشم ؟  لاؤسلا  اذه  ىلع  ةباجإلا 

هنونيديو3- قوسلا  يف  هتميقب  ينم  هنورتشي  سانأ  يلإ  يتأيو  رـساودلا  يداوب  انل  عدوتـسمب  وهو  زرألا  سايكأ  نم  ةـيمك  يدـنع  لئاسلا :  لوقي 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054438

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450618

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479877

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116280795

يظح ىلع  ريـصي  ام  دعب  سانأ  مهلثم  يتأي  مث  ينم  هارتشم  نم  دـحاو  لاير  لزانب  هنم  هتذـخأ  نيدـملا  ظح  ىلع  راص  اذإف  نيرخآ  سانأ  ىلع 
.؟  ركـشلا ليزج  مكلو  انودـيفأ  مأ ال  ًامثإ  ةـقيرطلا  هذـه  يف  لهف  هلحم  يف  ًادـع  هنوملتـسي  مهنأ  الإ  دـحاو  ناكم  يف  وهو  اذـكهو  هنورتشيو 

ظفح عمتسأ 

003b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.06  ) ( 1131  )  ( 815  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- لوقتو  سأرلا  رعش  مظعم  وأ  سأرلا  رعـش  طقاست  ىلإ  يدأ  امم  اهـسأر  ىلع  ريقاقعلاو  ةيودألا  ضعب  يتدلاو  تلمعتـسا  ةلئاسلا :  ركذت 
طقاست دق  اهيف  ام  لثم  هيف  ًاصخـش  نأ  ركذتو  تايرخألا  ءاسنلا  عم  سلجت  امدـنع  ليبقلا  اذـه  نم  وأ  لجخلا  وأ  ءيـشلا  ضعب  هيف  ىرت  اذـه 

ذخأت نأ  تدارأو  ةريزغ  ةيمكب  رعش  تبنو  سأرلا  اذه  يفش  هنأ  لوقتو  ريزغ  رعـش  تبنو  هسأر  يفـشو  ًاجالع  لمعتـساو  هسأر  رعـش  مظعم 
ريزنخلا محش  ىلع  يوتحي  جالعلا  اذه  نأ  ةيزيلجنإلا  ةغللا  نووأرقي  نيذلا  دحأ  نم  فرع  وه  يفش  ام  دعب  جالعلا  اذه  نأ  ركذ  هنأ  الإ  جالعلا  هنم 

اهنأ ىرت  اهنأل  ةـكورابلا  لامعتـسا  نم  تجرحت  اهنأ  امك  بطلا  اذـهب  بطتـست  نأ  اـهل  زوجي  لـه  فرعت  نأ  دـيرت  يهو  همد  نم  ءيـش  ىلعو 
ظفح عمتسأ  مكتليضف ؟  نم  ةدافإلا  اوجرتو  ةملسملا  ةأرملا  ىلع  ةمرحم 

عم2- قرطلا و  ثيح  نم  جـحلا  رعاشمب  الهاج  ناك  ةرايـسلا  بحاص  نكلو  ةراس  بحاص  عم  ةـيعيوبلا  نم  نيعـستو  ةـينامث  ماع  يف  جـح  دـقل 
هنأ املع  ئـش  كلذ  يف  انيلع  لهف  انيده  انحبذو  ناكملا  اذه  يف  ىنم  يلايل  انتبو  ةكمب  ضوحلا  يف  ةثالثلا  ىنم  مايأ  انلزن  اننأ  دـيدشلا  فسألا 
اذه انع  طقـست  له  ةرافكلا و  نم  انيلع  بجي  امف  ةليـضفلا  باحـصأ  دحأ  ىلع  ةلكـشملا  هذـه  ضرع  وجرأ  ىنم  ىلإ  لوصولا  انل  رـسيتي  مل 

ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟  ةداعسلاو و  ريخلا  هيف  امل  عيمجلا  قفوي  نأ  لأسأ  هللاو 

اورذتعا3- مهنأ  الإ  هدنع  دحاو  مهنم  يقبي  نأ  هتعامج  نم  بلطف  هسفن  ةمدخب  موقي  نأ  عيطتسي  ناكو ال  ىفشتسملا  يف  دقر  هنأ  لئاسلا  لوقي 
لاير ةئام  سلج  يذلا  يطعي  نأ  دارأ  امدنع  مكلذ  دعبو  لاير  ةئام  هيطعي  هدنع  سلجي  يذلا  نأ  رذـن  وأ  يدـنع  سلجي  يذـلا  نإ  لاقو  كلذ  نع 

ظفح عمتسأ  ىلع ؟  بجي  يذلا  ام  لوقي  ةئاملا  هذه  ذخأي  نأ  ىبأ 

يف4- رمتسي  له  هيف  عرـشلا  مكح  ام  تاركـسملا  هنم  جتني  يذلا  لمعملا  يف  ةيبرغلا  دالبلا  يف  لمعي  يذلا  ملـسملا  لماعلا  نأ  لئاسلا  ركذي 
ظفح عمتسأ  يهتني ؟  مأ  هلمع 

مأ ال5- يوامـس  نيدب  نونيدي  نيذلا  باتكلا  لهأ  نم  اهنأ  اهربتعن  له  انتعيرـش  ريغ  ىلع  حبذت  يتلاو  برغلا  دالب  يف  اهلكأن  يتلا  موحللا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ   ؟

صقت6- نايحألا  ضعب  يف  ةأرملا  تأدبو  دلولا  نم  تنبلاو  ةأرملا  نم  لجرلا  فرعي  ىتح ال  مهروعش  نولوطي  اوؤدب  سانلا  رثكأ  لئاسلا :  لوقي 
اذه لهف  ةليدج  هنم  لمعي  ىتح  هرعش  صقي  ناك ال  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  نولوقي  لاجرلل  مارح  ليوطلا  رعشلا  ليق  اذإو  اهسأر 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  مارح  ةأرملل  رعشلا  صق  لهو  مارح  رعشلا  ليوطت  لهو  حيحص 

عم7- قرطلا و  ثيح  نم  جـحلا  رعاشمب  الهاج  ناك  ةرايـسلا  بحاص  نكلو  ةراس  بحاص  عم  ةـيعيوبلا  نم  نيعـستو  ةـينامث  ماع  يف  جـح  دـقل 
هنأ املع  ئـش  كلذ  يف  انيلع  لهف  انيده  انحبذو  ناكملا  اذه  يف  ىنم  يلايل  انتبو  ةكمب  ضوحلا  يف  ةثالثلا  ىنم  مايأ  انلزن  اننأ  دـيدشلا  فسألا 
اذه انع  طقـست  له  ةرافكلا و  نم  انيلع  بجي  امف  ةليـضفلا  باحـصأ  دحأ  ىلع  ةلكـشملا  هذـه  ضرع  وجرأ  ىنم  ىلإ  لوصولا  انل  رـسيتي  مل 

ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟  ةداعسلاو و  ريخلا  هيف  امل  عيمجلا  قفوي  نأ  لأسأ  هللاو 

عم8- قرطلا و  ثيح  نم  جـحلا  رعاشمب  الهاج  ناك  ةرايـسلا  بحاص  نكلو  ةراس  بحاص  عم  ةـيعيوبلا  نم  نيعـستو  ةـينامث  ماع  يف  جـح  دـقل 
هنأ املع  ئـش  كلذ  يف  انيلع  لهف  انيده  انحبذو  ناكملا  اذه  يف  ىنم  يلايل  انتبو  ةكمب  ضوحلا  يف  ةثالثلا  ىنم  مايأ  انلزن  اننأ  دـيدشلا  فسألا 
اذه انع  طقـست  له  ةرافكلا و  نم  انيلع  بجي  امف  ةليـضفلا  باحـصأ  دحأ  ىلع  ةلكـشملا  هذـه  ضرع  وجرأ  ىنم  ىلإ  لوصولا  انل  رـسيتي  مل 

ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟  ةداعسلاو و  ريخلا  هيف  امل  عيمجلا  قفوي  نأ  لأسأ  هللاو 

عم9- قرطلا و  ثيح  نم  جـحلا  رعاشمب  الهاج  ناك  ةرايـسلا  بحاص  نكلو  ةراس  بحاص  عم  ةـيعيوبلا  نم  نيعـستو  ةـينامث  ماع  يف  جـح  دـقل 
هنأ املع  ئـش  كلذ  يف  انيلع  لهف  انيده  انحبذو  ناكملا  اذه  يف  ىنم  يلايل  انتبو  ةكمب  ضوحلا  يف  ةثالثلا  ىنم  مايأ  انلزن  اننأ  دـيدشلا  فسألا 
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اذه انع  طقـست  له  ةرافكلا و  نم  انيلع  بجي  امف  ةليـضفلا  باحـصأ  دحأ  ىلع  ةلكـشملا  هذـه  ضرع  وجرأ  ىنم  ىلإ  لوصولا  انل  رـسيتي  مل 
ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟  ةداعسلاو و  ريخلا  هيف  امل  عيمجلا  قفوي  نأ  لأسأ  هللاو 

004a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.31  ) ( 1240  )  ( 855  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةمئألا ءالؤه  عينص  مكح  ام  ةعامجلا  ةالـص  نورـضحي  مهنكلو ال  مهتمامإ  ىلع  ةلودلا  نم  ارجأ  نوذخأي  دجاسملا  ةمئأ  ضعب  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ 

ضعبل2- ارجأ  نوعفدـي  ىرق  وأ  ندـملا  فارطأ  يف  ندـملا  نم  يحاون  يف  وأ  ةدـيعب  عرازم  يف  ًالثم  كلذ  نوكي  ام  تاعامجلا  ضعب  اضيأ  كاـنه 
ظفح عمتسأ  ملسملا ؟.  نم  عمجلا  اذه  مكح  امف  مامإلا  اذه  يتأ  ام  ًاطيسب  ارجأ  عفد  ول  مهب و  نولصي  يكل  نوتأيل  ةمئألا 

ام3- اريثك  دجاسملا  يـشارفو  نينذؤملاو  ةمئألا  نع  ثدحتلا  وهو  ةـقيقحلا  يف  ادـج  ريبك  ءيـش  ىلإ  نئمطن  نأ  دـيرن  ًاضيأ  لاؤسلا  ةـياهن  يف 
ظفح عمتسأ  نيملكتملا ؟  ءالؤه  نم  ئشانلا  مالكلا  مكح  امف  نوذخأيل  الإ  نولصي  وأ ال  نوذخأي  مهنأ ال  لوقي  نم  عمسن 

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  هيجوتلا  وجرن  ةداع  هذه  نولوقيو  مهنحفاصيو  مهيلع  نملسيو  لاجرلا  سلاجم  ءاسنلا  رضحي  يداوبلا  ضعب  يف 

ةنتفلا5- نع  ةديعب  ًالثم  يهف  ةـيلاجر  ءايـشأو  مالكو  تافرـصت  اهيدـل  ةـيدابلا  ةأرما  نأب  نوللعتي  ةـيدابلا  يف  نيذـلا  ءالؤه  لثم  نأ  ةـقيقحلا  يف 
ظفح عمتسأ  مالكلا ؟  اذه  لثم  ىلع  دري  فيك  ندملا  ىلع  ةدئاز  ةفنأ  مهدنع  نولوقي  ةيدابلا  لهأ  كلذكو 

ديعلا6- يلـصمل  بهاذ  ةرجهلا  نم  ةنـسلا 1400 هذه  دـيعلا  سماخ  يتيب  نم  تجرخ  دـقف  ضايرلا  ناكـس  دـحأ  يننأب  مكدـيفأ  لئاسلا :  لوقي 
يدنع ظوفحم  غلبملا  نألو  ًاريخ  هللا  مكازج  ينوديفا  هيف  فرصتأ  اذام  ملعا  الو  يدنع  هتظفح  دقو  لاملا  نم  غلبم  ماعلا  عراشلا  يف  تدجوف 

ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  مكباوج  راظتنا  يف  انأو 

ظفح7- عمتسأ  لالح ؟  وأ  مارح  وه  له  رذنلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  وه  له  هريغ  وأ  داوسلاب  رعشلا  غبصك  ًامعان  هلعجيل  اهرعشل  ًءاود  ةاتفلا  تلمع  اذإ  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  زوجي ؟  مأ  مارح  ءاسنلا  مامأ  ريصقلا  ناتسفلاو  نولطنبلا  سبل  له 

ظفح10- عمتسأ  رخآ ؟  تقو  يف  اهيضقتو  فافزلا  ةليل  برغملا  ةالص  تكرت  نم  مكح  ام 

004b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 1226  )  ( 880  ) 

 :- تايوتحملا  

اهلبق1- هنإ  هتلاسر  يف  لوقي  هنأل  تنبلا  ربكي  لجرلا  اذـه  ىرخأ  ةأرما  نم  عضر  هريبعت  بسح  ىلع  تنب  وأ  ةأرماو  لجر  كاـنه  لـئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  جاوزلا  هل  زوجي  لهف  تنبلا  هذهل  ًاتخأ  جوزتي  نأ  ديريو  ًاماع  رشع  ةسمخب 

ةيصو2- كرت  هرمع  مدقتو  ربك  املو  ءاسنو  لاجر  ةيرذ  هدنعو  رامث  ليخن و  اهيف  ةنينج  ضرألا  يفو  ةعساو  ضرأ  هل  لجر  كانه  لئاسلا :  لوقي 
ذفنو يفوت  لجرلا  اذه  ًالعفو  نوثري  الو  فقولا  يف  نهل  قح  الف  يتانب  امأ  مهتيرذلو  روكذلا  يدالوأل  فقو  يه  اهيف  ام  عيمجو  يضرأ  نإ  لاقو 

ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه  ىلع  ةباجإلاب  مركتلا  وجرن  لجرلا  اذه  مثؤي  لهو  فقولا  اذه  حصي  لهف  نهتيرذو  تانبلا  مرحو  ةيصولا  هذه  هنبا 

انوتفأ3- نيقابلا  هب  يواسأ  ىتح  ًاكح  هكحأ  وأ  هصقأ  نأ  يل  زوجي  له  ةـيقابلا  نم  لوطأ  سارـضألا  نم  سرـض  كاـنه  ناـك  اذإ  لـئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج 

دقو4- دخلا  ىلعأ  ةيحان  نمو  ةـبقرلا  ةـيحان  نم  ًاليلق  اهنم  ذـخأ  يننكلو  ةـيحللا  ةـيبرت  ىلإ  تيدـه  هلل  دـمحلاو  يعماج  باش  انأ  لئاسلا :  لوقي 
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هللا دبع  لسرملا  انايإو  هللا  مكاده  انيلع  اوريـشأ  مكتليـضف  يأر  امف  ينقياضي  دئازلا  رعـشلا  اذـه  نأ  املع  زئاج  ريغ  لاقو  ضعبلا  ينـضراع 
ظفح عمتسأ  حالص ؟ 

ىلإ5- ًادوقن  عفدأ  نأ  يفكي  له  وهو  هيلع  ةباجإلاب  اولـضفتت  نأ  ىـسع  لاؤسلا  اذـه  مكتحامـس  ىلإ  بتكأ  لوقي  نيمي  ةرافك  نع  ةـلاسرلا  هذـه 
ظفح عمتسأ  ريخ .  لك  هللا  مكازج  ىلع  ثنح  ةرافكل  كلذو  ماعطلاب  ةردقم  نوكت  دوقنلاو  مهماعطإ  نم  الدب  نيكاسم  ةرشع 

هللا6- مكازج  انوديفأ  كلذ  يف  مكتحامـس  يأر  امف  سولف  ىطعت  اهنأ  رطفلا  ةاكز  للح  دـيعلا  ةـبطخ  يفو  دجـسم  مامإ  اندـنع  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا .  ريخ 

هذه7- ئزجت  لهف  دوقن  انعفد  ًالعف  نحن  نولوقي  نيلئاسلا  ضعبو  ةريثك  تاراسفتـساو  ةلئـسأ  اهيلع  دري  ةقيقحلا  يف  هذه  دـمحم  خيـش  اي  نكل 
ظفح عمتسأ  ىرخأ ؟  ةاكز  عفد  مهمزلي  وأ  ةيضاملا  تاونسلا  يف  تعفد  يتلا  دوقنلا 

ًالماك8- ناضمر  رهـش  يف  ترطفأ  تاعاس  تس  نع  لقت  ةفاسم ال  ءاملا  نيبو  اهنيب  ءاملا  نم  عوطقم  لبج  يف  يهو  تخأ  يدـنع  دـجوي  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  هللا  مكازجو  انوديفأ  كلذ و  يف  مكتحامس  يأر  امف 

اهتبطخف9- اهجوزتأ  نأ  دـيرأو  اهبحأ  تنبلا  هذـهو  تنب  هدـنعو  جوزتم  لاخ  يلو  دالوأ  اهلو  ةـجوزتمو  نسلا  يف  ةريبك  تخأ  يل  لئاسلا :  لوقي 
مأ ال اهجوزتأ  نأ  يل  حصي  لهف  اهدالوأ  دـحأ  عم  اهتعـضرأ  دـق  اهنأ  ةروكذـملا  يتخأ  تركذـت  انتبوطخ  نم  رهـشأ  ةعـضب  رورم  دـعبو  يلاخ  نم 

ظفح عمتسأ  ًاركش ؟  انوديفأ  يناث  اهوبأو  يمأ  نم  يتخأ  نأب  املع  ةريح  يف  يننأل  ءازجلا  لك  هللا  مكازجو  مكيف  هللا  كراب  ينوديفأ 

مهو10- ةنـس  رـشع  انثا  نم  رثكأ  كلذ  ىلع  ىـضمو  ةنـس  لك  نم  رهـش  مايـص  مهدالوأ  دـحأ  ضرم  دـنع  اورذـن  همعو  دـلاو  يل  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  يتايحت ؟  مكلو  ةلكشملا  لحو  ةدافإلا  وجرن  مايصلا  اذه  نم  ةرضم  مهب  قحل  نآلاو  نوموصي 

ةيلايخ11- مأ  ةيقيقح  ةيؤر  هذـه  لهف  هللا  لوسر  اي  يل  وعدأ  هل  لاقو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم  انديـس  هملح  يف  ىأر  لجر  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرن 

005a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.20  ) ( 1102  )  ( 740  ) 

 :- تايوتحملا  

يلاتلا1- هموي  يف  هوهني  وأ  عباسلا  مويلا  يف  يهتنت  مايأ  ةدـع  ىلإ  سانلا  عمجت  صخـش  تام  اذإ  متآملا  يف  تاداعلا  ضعب  يف  لـئاسلا :  لوقي 
اوعفد نيذلا  ءالؤهو  متأملا  بحاصل  عفدتو  عيطتـسي  امب  لك  نوعربتي  نوعمجتملا  ءالؤهو  تاناويحلا  ضعب  اهيف  نوحبذيو  همتخلاب  ىمـسي  امم 
وجرن كلذ  نع  اناهن  دق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلاو  تيملا  اوكراش  مهنأ  نوريو  حـبذ  امم  نولكأيو  عباسلا  مويلا  يف  نوتأي  غلابملا  هذـه 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  حيضوت 

ظفح2- عمتسأ  لباقم ؟  هل  عفديو  تيملل  أرقي  الو  جحلا  اذه  لباقم  هل  عفديو  رخآ  ناسنإ  نع  ناسنإلا  جحي  ًالثم  اذامل  رخآ  صخش  لوقي  امبر 

مرحلا3- دصقي  رمي  نأ  دارأ  اذإ  ةصاخو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ىلإ  يتأي  نأ  دارأ  اذإ  ىرخألا  ةيبرعلاو  ةيمالـسإلا  نادلبلا  ضعب  يف  ًاضيأ  كانه 
عمتسأ ًاضيأ ؟.  لاجملا  اذه  يف  ةحتافلا  ةءارق  مكح  امو  لوقلا  اذه  مكح  امف  دـمحم  حورل  ةـحتافلا  ةروس  انل  أرقا  صاخـشألا  ضعب  هل  لوقي 

ظفح

ملسو4- هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ىلع  انل  ملس  مهنم  لك  نييقابلا  صاخشألا  هل  لوقي  ةنيدملا  ىلإ  رفاسي  نأ  صخش  دارأ  اذإ  عمسن  ام  اريثك 
ظفح عمتسأ  ًادج .  ةريخألا  ةنوآلا  يف  ًاضيأ  ةرشتنم  هذهو 

وه5- ةدعلا  ءاهتنا  دنعو  ميركلا  نآرقلا  يف  ءاج  امك  مايأ  ةرـشعو  رهـشأ  ةـعبرأ  اهجوز  اهنع  يفوت  نم  ةدـع  نأ  هيف  كش  امم ال  لئاسلا :  لوقي 
هذه جرخت  رهشأ  ةعبرألا  ءاضقلا  دعب  ةرـشع  ةيداحلا  ةليللا  ةدعلا  ءاهتنا  دنعو  لوقي  مهدنع  نيدلا  فلاخت  ءايـشأ  نولعفي  نمل  ةثداح  نآلا  ركذي 
ةدع اهدنعو  جرخت  دجـسملا  يف  نيتعكر  يدؤت  نأ  دعبو  بيط  روخب  يأ  ةنخدم  ةرمجم  اهعمو  دـجاسملا  دـحأ  ىلإ  ءاسنلا  ضعب  اهعمو  ةأرملا 

حيـضوتلا وجرن  ثدحي  ام  اذه  هرخآ  ىلإ  تومي  ةراجحلا  هذـه  هبيـصت  يذـلا  نإ  نولوقيو  قرط  ةدـع  يف  راجحألا  هذـه  يمرت  يأ  اهيمرت  راجحأ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ 

نولصي6- نييناتسكابلا  انناوخإ  ضعب  نم  ًاريثك  تدهاش  دقلو  سلاج  وهو  لفاونلا  يدؤي  نأ  مايقلا  ىلع  رداقلا  فلكملل  زوجي  له  لئاسلا :  لوقي 
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هنأ هنم  تمهفو  سلاج  وهو  ةلفانلا  هتالـص  نع  مهدـحأ  تلأس  ةرم  تاذ  يفو  اخويـشو  ًابابـش  مايقلا  ىلع  نورداق  مهو  سولج  مهو  بتاورلا 
؟  حيحـص اذه  مهلوق  له  ةـفينح  يبأ  مامإلا  بهذـم  يف  فقاو  وهو  اهيدؤي  نمك  هباوثو  ةردـقلا  عم  سلاج  وهو  ننـسلا  يدؤي  نأ  فلكملل  زوجي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرن  بهذملا  يف  ررقم  اذه  لهو 

ضعب7- ىلع  ًاجاجتحا  ماعطلا  نع  نوبرـضي  ًاـسانأ  فحـصلا  يف  أرقنو  تاـعاذإلا  يف  عمـسن  اـم  ًاريثك  لوقي  ماـعطلا  نع  بارـضإلا  نع  لأـسي 
ظفح عمتسأ  ماعطلا ؟  نع  برضم  وهو  يفوت  نم  مكح  امف  نينوجسملا  نم  نونوكي  ًابلاغ  ءالؤهو  ماكحألا 

005b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.64  ) ( 1194  )  ( 804  ) 

 :- تايوتحملا  

تنبلا1- هذه  تاونـس  عستب  اهنم  رثكا  يأ  ةنـس  نيرـشعو  عست  رمعلا  نم  غلبأ  انأو  ةنـس  نورـشع  رمعلا  نم  غلبت  ةلاخ  ةنبا  يل  لئاسلا :  لوقي 
بسنلا نم  اهتاوخأ  ريصم  ام  مث  اهنم  جوزتلا  يل  زوجي  لهف  تاعبشم  تاعضر  سمخ  نم  رثكأ  اهنس  سفن  يف  يل  تخأ  عم  يمأ  نم  تعـضر 
عيمجلو مكل  رفغو  هللا  مكباـثأ  ةـلأسملا  يه  هذـه  روكذـلا  يناوـخأ  نم  يأـب  جاوزلا  نم  اهنرغـصي  ىئـاللاو  يمأ  يدـث  نم  نعـضري  مل  يئـاللا 

ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟ 

ةالصلا2- دعب  رفغتـسنو  تارم  ةثالث  صالخإلا  اهيف  أرقن  تاعكر  ةعبرأ  دحألا  ةليل  ةالـص  لثم  ةليل  لكل  موي و  لكل  ةالـص  دجوت  له  ةلئاسلا :  لوقت 
لق  ) ةالـصلا دعب  أرقيو  دحاو  ةرم  هبر ) نم  هيلإ  لزنأ  امب  لوسرلا  نماء   ) ئراقلا اهيف  أرقي  وأ  أرقت  تاعكر  عبرأ  دحألا  موي  ةالـصو  ةرم  نيعبس 
؟  لاؤسلا اذه  ىلع  ةباجإلا  يف  ةضافإلا  وجرن  ًالعف  اهيلصي  ناك  هنأ  كلذ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث  لهو  تارم  ةرشع  دحأ ) هللا  وه 

ظفح عمتسأ 

طقف3- يلع  نيمرحملا  لاجرلا  مامأو  براقألاو  لهألا  ءاسن  مامأ  اهيف  ترهظو  ةكوراب  تسبل  اذإ  لأسأ  بحأ  لوقت  ةكورابلا  نع  لأست  تخألا 
مامأ سيلو  طقف  نينيعم  صاخـشأ  مهنأ  املاط  مهي  هنأ ال  وأ  مهماـمأ  اهتـسبل  ول  مارح  ربتعي  لـهف  هرخآ  ىلإ  يلاوخأو  يناوخإو  يدـلاو  لـثم 

ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  ًانكمم  كلذ  ناك  ول  ًاعيرس  درلا  نوكي  نأ  ىنمتأ  ىرت  اي  مكيأر  امف  عبطلاب  اهعلخأس  ةالصلاو  ءوضولا  دنع  مث  عيمجلا 

يرهـشلا4- يـشاعمو  ةجاحلا  دـنع  اهنم  ذـخآ  نلـش  فلأ  نيعبرأ  هردـقو  غلبم  يل  كرت  دالوأ  ةعبـس  يلو  يجوز  يفوت  ةأرما  انأ  ةـلئاسلا :  لوقت 
يتلا ءارقفلا  مه  نمو  سانلا  نيب  قرفي  يذلا  ةاكزلا  لام  نم  يل  ىطعي  ام  ذـخآ  نأ  يل  زوجي  لهف  نلـش  ةئامـسمخ  وهو  رهـش  لك  هملتـسأ 

ظفح عمتسأ  ةقدصلا ؟  مهيلع  بجت 

ظفح5- عمتسأ  اهرفس ؟  ىلع  قفاوم  اهجوزو  اهيخأ  لام  نم  جحلل  رفاست  نأ  ةأرمال  زوجي  له 

هذه6- ىلع  درلاو  ةدافإلاب  مكتدايس  نم  وجرأ  ىلاعت  هناحبس  هللا  قلخل  رييغت  ربتعت  مأ  لالح  ةأرملل  ةنيز  ربتعت  نيلجرلاو  نيديلا  رعـش  ةلازإ  له 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةلئسألا 

رهـش7- يلاوح  تنبلا  عم  عاضرلاب  انأ  تمقو  تنب  هنم  تبجنأو  ةأرما  جوزت  يل  مع  كانه  يرمع  نم  ةنـس  نيثالثلا  يف  باش  انأ  لئاسلا :  لوقي 
زوجتأ نأ  يل  زوجي  لهف  ةيناثلا  ةأرملا  نم  هنم  تانب  تبجنأو  ةيناث  ةأرما  يمع  جوزت  كلذ  دعبو  تنبلا  الإ  فلخت  ملو  تنبلا  مأ  تتام  كلذ  دعبو 

ظفح عمتسأ  ادج ؟  راتحم  ينأل  ريخ  فلأ  هللا  مكازج  انوديفا  مأ ال  تانبلا  ىدحإ 

مأ ال8- يلوألا  نم  ذخأي  نأ  هل  زوجي  لهف  تانب  تبجنأ  دق  يلوألا  تناكو  ًالثم  ةريخألا  نم  عضر  الثم  ةـسوكعم  لوقن  ًالثم  ةـلأسملا  ناك  ول  بيط 
ظفح عمتسأ   ؟

جوزت9- ام  لثم  جوزتت  وأ  دهعلاب  يفت  لهف  اهقلطو  اهريغ  جوزت  اهجوز  نأ  الإ  انم  دحأ  جوزتي  الأ  يجوز  عم  تدـهاعت  لوقت  ةأرما  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح10- عمتسأ  يفي ؟  وأ ال  هب  يفي  نأ  بجي  رذنلا  اذه  لهف  هعم  تمد  ام  جوزتي  الأ  رذن  يجوز  نأ  ىرخأ  تخأ  لوقت 

عمتسأ11- ةدافإلا ؟  وجرتو  هيف  رمتـست  وأ  سيردتلا  كرتت  لهف  مهدوجو  نم  قياضتتو  لاجر  ةذتاسأ  اهعمو  تانب  ةـسردم  يف  ةـسردم  يه  لوقت 
ظفح

ظفح12- عمتسأ  ةيونسلا ؟  هدئاوف  ذخأيو  هلام  اهيف  رخدي  نأ  ملسملا  عيطتسي  لهو  راخدإلاو  ريفوتلا  قيدانص  نم  نيدلا  فقوم  وه  ام 
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006a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.37  ) ( 1055  )  ( 743  ) 

 :- تايوتحملا  

كنبلا1- يف  يواست  يرئازج  رانيد  فلأ  ًالاثم  مكيطعأ  ةدايزلاب  رخآ  دلب  يف  ةيدقن  قاروأب  ام  دلب  يف  ةيدقن  قاروأ  لادبتـسا  يف  نيدلا  مكح  وه  ام 
مأ ال ابر  دعي  اذه  له  يسنرف  كنرف  فالآ  ةثالثب  رانيد  فلأ  نولدبتسي  مهـضعب  نينطاوملا  نم  ريثك  نأ  لوقي  يـسنرف  كنرف  ةئامو  فلأ  يلاوح 

ظفح عمتسأ  متمدو ؟  ًايفاو  ًاحرش  وجرأ 

كيـش2- هنم  ذخأي  ًالثم  كنبلا  يلإ  بهذـيف  ىرخأ  ةـهج  يأ  وأ  اكيرمأ  ىلإ  وأ  ندـنل  ىلإ  ًالثم  رفاسيـس  ًالثم  ةـكلمملا  جراخ  رفاسيل  صخـش  يتأي 
لـصي نأ  لبق  دوقنلا  يف  فرـصت  كنبلا  نأ  امبرو  ةيجراخلا  ةلودلا  يف  كنب  يإ  يلإ  كيـشلا  اذـه  يف  كنبلا  هلوحيو  كنبلل  اهعفدـي  دوقن  لباقم 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  ريغ  وأ  زئاج  اذه  لهف  ًاضبق  دعي  اذهو ال  رفاسملا 

اهنولتقي3- اهلهأ  نإف  ديعـصلا  يف  اندنع  ةاتفلا  تنز  اذإ  لوقي  ةيبرعلا  رـصم  ةيروهمج  نم  وه  ديعـصلا  يف  اندـنع  ةاتفلا  تنز  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لمعلا  اذه  مكح  امف  راعلا  ةيشخ 

ظفح4- عمتسأ  جحلا ؟  نوعطتسي  نكل ال  نيدوجوم  اوناك  اذإ  مألا  بألا و  نع  جحلاب  فلكملا  نم 

يداقتعا5- يف  انأ  هيف  ةالصلل  حلاصلا  دجسملا  ءانب  وه  امو  يـسادس  لكـشك  ةفلتخم  ةيـسدنه  لاكـشأ  وأ  لكـش  يلع  دجـسملا  ءانب  زوجي  له 
يف يـسادس  لكـش  يلع  ةلق  اهنإ  لوقي  هلل  دمحلاو  دـجاسم  تدـهاش  يننأل  لاؤسلا  اذـه  لاسأ  حـلاصلا  وه  ليطتـسملاو  يعابرلا  لكـشلا 

ظفح عمتسأ  ةيليئارسإلا ؟. ةمجنلا  يف  يتأت  يتلا ال  ةيسادسلا  لاكشألا  نم  وهو  رخآ  بهذم  يلإ  بهذ  لئاسلا  نأ  دقتعأ  ةبيبحلا  انتكلمم 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟.  ةيجوزلا  ةايحلا  يف  باجنإلا  ديدحت  زوجي  له 

نع7- شتفأ  نأ  يل  قحي  لهف  تنبلا  هذـه  نم  ربكأ  تنبو  دالوأ  ةأرملا  هذـهلو  اهتنبا  عم  روهـش  ةـثالث  ةأرما  ينتعـضرأ  ةاتف  انأ  ةـلئاسلا :  لوقت 
نأ كل  قحي  يأ ال  يـشتفت  نأ  نوقحي  مهنأ ال  يل ال  اولاق  ءابرقألا  ضعب  نإل  مهيلع  ملـسأ  مل  ةراتحم  ينإو  اهنم  رغـصألاو  اهنم  ربكألا  دـالوألا 
اريخ فلأ  هللا  مكءازج  ينوديفأف  ريخلا  انبولق  يلإ  ثعبي  يذلا  لضفملا  مكجمانربل  ةـلاسرلا  هذـه  مكل  ثعبأ  ينإو  امهنم  ربكألا  نع  يـشتفت 

ظفح عمتسأ  مكيف .  هللا  كرابو 

لك8- يف  موصت  نأب  تفلح  اهضرم  ءانثأو  ًايبرقت  تاونس  ةثالث  لبق  كلذو  شارفلا  اهمزلأ  ضرمب  تبيصأ  دق  يتدلاو  نأب  مكديفأ  ةلئاسلا :  لوقت 
نع لودعلا  اهل  حيبت  ةرافك  كانه  له  يتدلاو  لأست  لاؤسلا  نآلا .  ىتح  تلاز  الو  رهـش  لك  نم  موي  موصت  ترمتـسا  ًالعفو  ًادحاو  ًاموي  رهش 
وأ موصلاب  اهمايق  نود  لوحي  دق  ضرمل  ضرعت  نأ  وأ  تاقوألا  ضعب  يف  موصت  نأ  ىـسنت  نأ  نم  ًافوخ  كلذو  هب  اهـسفن  تمزلأ  يذلا  موصلا 

هقيفوتو هنوعب  مكدـمأو  هللا  مكقفو  عوضوملا  اذـه  يف  هاري  امب  اهداشرإل  خيـشلا  ةليـضف  يلع  عوضوملا  اذـه  ضرع  وجرأ  اذـهل  كـلذ  فـالخ 
ظفح عمتسأ  مالسلاو .؟

سبالملاو9- ماعطلا  عفدو  سولفلا  عفد  لثمو  ةـحيبذلا  لثمب  هنع  قدـصتلا  نوبحي  مهو  ناوخإو  لاـيع  هدـعب  فلخو  يفوت  لـجر  لـئاسلا :  لوقي 
يه لهو  ةيريخلا  لامعألا  نم  تيملا  لجرلا  لمع  يف  دـيزي  لمعلا  اذـه  له  نالف  تيملا  حور  نع  لعفلاو  عفدـلا  اذـه  لك  نولوقي  كلذ  وحنو 

مكرجأ مظعأو  ءازجلا  ريخ  هللا  مكءازج  انودـيفأ  باسحلا  دـنع  نيحلاصلا  يلإ  هبرقتو  هبراقأ  اهب  اوقدـصت  يذـلا  تاقدـصلا  هذـه  تيملا  عفنت 
ظفح عمتسأ  ةفاك . ؟  نيملسملاو 

006b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.95  ) ( 999  )  ( 667  ) 

 :- تايوتحملا  
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انقلحو1- انرحنو  ىنم  يلإ  اندـع  مث  ةـبقعلا  ةرمج  مرن  ملو  مرحلا  يلإ  انبهذ  ةـفلدزم  نم  يعم  نمو  انأ  يفارـصنا  دـعبو  تيجح  لئاسلا :  لوقي 
ًاعاذم در  عمسن  نأ  وجرأ  كلذ  يف  ءيش  انيلع  وأ  ةيمالـسإلا  ةعيرـشلل  قفاوم  اذه  انلعف  له  اهانيمرو  ةرمجلل  انبهذ  مث  رـصعلا  يلإ  انحرتساو 

ظفح عمتسأ  بيرقلا .؟  يف 

تاومألل2- هللا  وعدأو  تارم  ةينامث  صالخإلا  ةروس  أرقأ  مالـسلا  دعب  نيحلاصلا  لاجرلا  دحأل  دقرم  وأ  ةربقمل  يترايز  دـنع  لوقي  لئاسلا :  لوقي 
اهأرقأو ةحتافلا  ةروس  باوث  ينم  مهل  يدهأو  يلوقب  يئاعدو  يتءارق  متخأ  مث  ملـسو  هيلع  هللا  يلـص  هللا  لوسرب  ًائدتبم  دـقرملا  بحاص  وأ 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  يلمع  لهف 

ظفح3- عمتسأ  سي ؟.  ةروس  أرقي  نأ  ةربقم  لخد  نم  يلع  بجت  لهو  هل  ءاعدلا  زوجي  لهو  لوقي  هلاؤس  ةيقب  ًاضيأ 

ميدقتو4- هلهأ  ةيزعتو  هنفدو  هعيشتل  تيملا  فراعم  وأ  فراعمو  ءاقدصأو  ءابرقأ  عمجتي  مهدحأ  تومي  امدنع  اهيف  نكـسن  يتلا  ىرقلا  يف  لوقي 
مايأ ةثالث  نم  ًانايحأ  لصت  ةرتفلاو  نيزعملاو  نيعيـشملل  ماعطلا  دادـعإل  خابط  ريجأتب  تيملا  لهأ  موقيل  يفكي  لكـشب  مهل  ةـيداملا  تانوعملا 
يلإ ةلوبقم  ةقدص  ماعطلا  اذه  نأ  مهداقتعا  يفو  ةبحملا  ىرع  قثويو  مهنيب  ةلـصلا  يوقي  لمعلا  اذـه  لثم  نأ  مهداقتعا  يفو  مايأ  ةعبـس  يلإ 

نيذـلا سانلا  ءالوه  ىطعأ  هابأ  وأ  هاخأ  وأ  تيملا  نأ  قبـس  دـقو  جاـتحملاو  ةأرملاو  ريبكلاو  ريغـصلاو  ريقفلاو  ينغلا  هنم  لـكأي  تيملا  حور 
عمتسأ سلجملا ؟  اذه  لثم  رـضحي  ماعطلا و  اذه  لثم  نم  لكأي  نأ  ملـسملل  حصي  لهو  حيحـص  لمعلا  اذـه  لهف  مهتايطعأ  لثم  هلهأ  نوطعي 

ظفح

ظفح5- عمتسأ  سلجملا ؟  اذه  لثم  رضحيو  ماعطلا  اذه  لثم  نم  لكأي  نأ  ملسملل  حصي  له  لئاسلا :  لوقي 

دجن6- ملف  هيف  لزنن  ناكم  نع  ثحبن  ينم  يف  انفطو  انيدـه  انحبذو  ىنم  يلإ  اندـع  تيبلاب  انفطو  ةـبقعلا  ةرمج  انيمر  نأ  دـعب  لئاسلا :  لوقي 
جراخ تيبي  نأ  هل  زوجي  جاحلا ال  نأ  انعمـس  دقو  كانه  انيلايل  انمنو  انـسلجو  ىنم  جراخ  انتميخ  انمقأو  انلزنو  ةـفلدزم  يلإ  انجرخ  ىتح  ًاناكم 

يف هآدف  حبذ  دق  انضعبو  انتدافإ  وجرن  اذه  هئزجيو  هتميخو  هعاتم  يلإ  دوعي  مث  هيف  فقيو  ىنم  يلإ  يتأي  نأ  جاحلا  يلع  ناف  دبال  ناك  اذإو  ىنم 
ظفح عمتسأ  حبذلا ؟  اذه  مكح  امف  ىنم  جراخ  انناكم 

ظفح7- عمتسأ  زوجي ؟  وأ ال  ةيحض  يصخملا  يلطلا  حبذ  زوجي  له  لوقي  ةيحضألا  نع  لأسي 

007a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 1022  )  ( 663  ) 

 :- تايوتحملا  

يذلا1- امف  يتجوز  تعماجو  ةمركملا  ةكم  لوخد  لبق  انتب  تاقيملا  نم  تمرحأ  نأ  دـعب  ينكلو  جـحلا  ةـضيرف  تيدأ  يـضاملا  ماعلا  يف  لوقي 
يرمأ نم  ةـنيب  يلع  نوكأ  نأ  وجرأ  ماعلا  اذـه  جـحلا  تيون  دـق  ينأ  ثيحو  يـضاملا  ماعلا  ًةاش  تحبذ  دـق  ينأب  ًاـملع  ليـصفتلاب  يلع  بترتي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

يلاخ2- لزنم  يلإ  انايحألا  ضعب  يف  بهذأ  يننكلو  ينيد  ميلعت  يلع  يتعاطتـسا  ردقب  ةـظفاحم  هلل  دـمحلاو  ةملـسم  ةاتف  انأ  ةـلئاسلا :  لوقت 
نع باجحلا  تعلخ  نإ  مثآ  له  اذه  يلاؤس  ةرخأتم  ةاتف  كنأب  يل  لوقيو  ًاريثك  باجحلا  هركي  يلاخ  نكلو  ةـبجحتم  انأو  يتدـلاول  خأ  وه  يذـلا 

ةعيرشلا نمو  باجحلا  نم  ئزهتسي  هنأل  همامأ  يباجح  علخأ  نأ  ديرأ  نكلو ال  ةبجحتم  ىقبأ  مأ  ينع  يبنجأب  سيل  هنأب  ًاملع  يلاخ  مامأ  يـسأر 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكءازج  ينوديفأ 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  تبثي  مانملا  يف  رذنلا  يه  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 

حيحص4- مالكلا  اذه  له  رصعلا  اذه  يف  سانلا  لمع  فيرشلا  هربق  يف  ملعي  ملسو  هيلع  هللا  يلص  لوسرلا  نأب  تعمـس  لوقت  ثلاثلا  اهلاؤس 
له هبيجيو  مالسلا  هيلع  لوسرلا  هعمسي  هتاكربو  هللا  ةمحرو  يبنلا  اهيأ  كيلع  مالسلا  هتالـص  ءانثأ  يف  ملـسملا  لاق  اذإ  لهو  حيحـص  ريغ  مأ 

ظفح عمتسأ  مكيلع ؟  مالسلاو  هللا  مكباثأ  اذه  يلاؤس  نع  ينوديفأ  حيحص  كلذ 

اهتعماجو5- يتجوز  يلع  تعقوو  ناطيـشلا  يل  لوس  ثيح  يـضاملا  ماعلا  جح  يف  ءايهد  ًةيهادو  ءاركن  ًةميرج  يف  تعقو  دقل  لئاسلا :  لوقي 
يلإ تبرهو  يترايـس  تبكرو  لوقلا  اذهب  ينوعرـصف  دـسف  دـق  كجح  نإ  ملعلا  ةـبلط  ضعب  لاقو  ليللا  يف  عقو  اذـه  نكلو  ىنم  يف  ًاعامج 

وجرأ جـح  يل  سيلو  هتيـصع  دـق  انأو  ةـسدقملا  هرعاشم  يف  ىقبأ  ينأ  ثيح  هللا  نم  ًافوخ  الإ  برهأ  مل  انأو  اهيخأ  عم  يتجوز  تكرتو  يدـلب 
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ظفح عمتسأ  رونلا ؟  يلإ  تامولظلا  نم  مكجرخي  هللا  جرخملاو  ةدافإلا 

مكيلع6- تضرعتـسا  نأ  دـعب  لوقت  تاونـس  ةعبـس  يلإ  ةـساردلا  جاتحتو  ةـقاش  ةـيلك  يهو  بطلا  ةـيلك  يف  ةـعماج  يف  سردأ  اـنأ  ينأ  لوقت 
عيطتسأ ام  بسح  هيف  يعارأ  وطلاب  ءادتراب  موقأ  انأف  باجحلا  ءادترا  يلإ  ينادهو  لجو  زع  هللا  ينمركأ  تاونـس  ذنم  ينأ  ةيـساردلا  يفورظ 

ًامامت ناضفري  يدلاوف  يهجو  رتس  يتعاطتسا  مدع  يه  يتلكـشمف  يهجو  رتسي  نكلو ال  يـسأر  يلع  ءاطغ  عضأو  يمالـسإلا  يزلا  طورش 
راقتحالاو بارغتـسالا  نيعب  اهيلإ  رظني  ةئف  يهو  ًادج  ليلق  اندلب  يف  نههوجو  ةـيطغتب  هللا  نهمركأ  يتلا  تايتفلا  ددـع  نأ  ثيح  ةركفلا  هذـه 
ينقفاوت نأ  ىشخأ  نكلو  مزتلم  خأ  نم  جاوزلاب  يلوملا  ينقفوي  امدنع  يطغأ  ىلاعت  هللا  ءاش  نإ  ينأ  يبلق  يف  تعـضو  دق  تنكو  هرخآ  يلإ 

ظفح عمتسأ  اهصخلم ؟ اذهو  ةليوط  اهتلاسرو  كلذ  يف  ةدافإلا  وجرأ  ينإف  لوقت  كلذ  لبق  ةينملا 

تلعجف7- رمألا  تسكع  عابطضإلا  يف  ةنسلا  لمعأ  نأ  ًالدبو  تاونس  ةسمخ  ةدم  نم  تيجح  نأ  قبـسو  عادولا  فاوط  يف  عابطـضإلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيلاؤسلا ؟ نيذه  يف  ءيش  يلع  لهف  نميألا  يبكنم  تيطغو  رسيألا  يطبإ  تحت  ئادر  يفرط 

ظفح8- عمتسأ  مرحملل ؟.  رفاظألا  ميلقت  مكح  ام 

007b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.19  ) ( 1045  )  ( 666  ) 

 :- تايوتحملا  

يلع1- لهف  يه  رامجلا  يأ  دكأتأ  مل  ينأل  ةثلاثلا  مث  ةيناثلا  مث  ةبقعلا  ةرمج  تيمر  ةفلدزم  نم  تاونـسلا  ىدحإ  يف  يمودق  دعب  لئاسلا :  لوقي 
ىنم يلت  يتلا  نم  تأدب  امنإو  ةمركملا  ةكم  يلت  يتلا  ةرمجلا  نم  أدبأ  ملو  ديعلا  موي  يف  تلمع  امك  يناثلا  مويلا  يفو  لوقي  كلذ  يف  ءيش 

ظفح عمتسأ  اضيأ ؟ كلذ  يف  ءيش  يلع  له 

يتجوز2- ةدلاو  تماق  دقلو  تانبو  دالوأ  يتجوز  تبجنأو  نوريثك  تانبو  دالوأ  مهلو  اهنم  ربكأ  نيوخأ  اهلو  ةجوز  يل  دـجوي  لوقي  لئاسلا :  لوقي 
ىلعو يتانب  ىدـحإ  نم  جاوزلا  يتجوز  ناوخإ  ءانبأ  دـحأل  زوجي  له  وه  لاؤسلاو  يتجوز  ناوخإ  تانبو  ءانبأ  عم  يتانبو  يئانبأ  عاضرإب  اـهناوخإو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكدافأ  انوديفأ  عوضوملا  اذه  لثم  يف  ةيلوئسملا  دوعت  نم 

نم3- للحتلا  دنع  اهقلحن  مث  ةرمعلا  نم  ءاهتنالا  دعب  اهنم  رصقن  يكل  جحلا  لبق  انـسوؤر  رعـش  كرتن  انك  ةيـضاملا  ماوعألا  يف  لئاسلا :  لوقي 
ًامودعم نكي  مل  اذإ  ليلق  رعـشلا  طقاستي  وأ  رعـشلا  طقاستيو  ًادـج  ليوط  سيل  هنأل  مارحإلا  ءانثأ  سأرلا  رعـش  طيـشمتب  موقن  اننكل  جـحلا 

يذلا رعـشلا  مكح  امو  هطيـشمت  يف  ئـش  انيلع  لهف  سانلا  رظن  يف  ًاحيبق  اودبي  طشمي  مل  اذإ  رعـشلا  نأل  طشملاب  هدكن  نحنو  طقاستلا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكقفو  انوديفأ  دصق  ريغ  نم  طقسي 

ظفح4- عمتسأ  زوجي ؟  مأ ال  مامحلا  لخاد  هللا  ركذ  زوجي  له  يلاعتو  هناحبس  هللا  ركذ  نع  ينوديفت  نأ  وجرأ  لوقي 

ةلمكت5- دنع  هللا  ركذي  نأ  هل  زوجي  له  ًادج  ًةرهاظ  ودبت  ةثيدحلا  ةـينبألا  يف  هذـهو  تالاسغلا  يلإ  جرخيو  مامحلا  يف  ءاضوتي  ناسنإلل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  يديألا ؟  ةلاسغ  ةلاسغلا  يلع  هءوضو 

نم6- ةدـحاو  جوز  روكذـملاو  نآلا  ىتح  راغـص  نه  موي  نم  مهيلوتم  وهو  نيدـلاولا  نم  نامتي  ميرح  يلع  يلوتم  لـجر  كاـنه  نأ  مكدـيفأ  لوقي 
عم هدـلو  ىلعو  هوخأ  جاوز  يلع  مهربجو  ريثك  قزر  مهعم  ءالؤه  ميرحلا  نأ  وه  كلذ  نم  فدـهلاو  هدـلو  يلع  اـهربجي  ةدـحاو  هوخأ و  ناـنثالا 

لطاب مأ  قح  وه  له  ريخ  هللا  مكءازج  ينوديفأ  هدلوو  هوخأ  نم  جاوزلا  يلع  مهربجو  راغـص  مهموي  نم  راغـص  تيب  يف  نوشياع  مهنأ  ملعلا 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو 

حبذأ7- يناثلا  وأ  ثلاثلا  مويلا  يفو  يبايث  سبلأو  لـلحتأو  يـسأر  قلحأو  تيبلاـب  فوطأو  ةـبقعلا  ةرمج  يمرأ  نأ  دـيعلا  موي  يف  يل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  للحتلا ؟  لبق  اهحبذ  نم  دبال  هنأ  وأ  ًاضيأ  اهلكأي  نم  دجأ  اهنم و  لكآ  يكل  يتيدف 

ظفح8- عمتسأ  للحتي ؟  له  قلحو  ةبقعلا  ةرمج  ىمر  ول 

008a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 664  ) Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53562
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53562
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53563
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53563
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53564
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53564
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53565
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53565
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3282
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3282
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53566
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53566
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53567
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53567
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53568
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53568
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53569
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53569
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53570
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53570
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53571
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53571
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53572
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53572
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53573
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53573
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 ( تياباغيم  1.85  ) ( 937  )  ( 664  ) 

 :- تايوتحملا  

طقف1- رعـشلا  صق  وه  روظحملا  نأ  دـقتعأ  تنك  ينأل  يمارحإ  يلعو  ىنم  يف  اـنأو  نماـثلا  مويلا  يف  يراـفظأ  ميلقتب  تمق  لـئاسلا :  لوقي 
ديدج نم  مرحتو  ةكم  يف  كناكم  يلإ  دوعت  نأ  كيلعو  كمارحإ  لطب  دقو  مارح  اذه  نإ  ةميخلا  يف  يعم  نيسلاجلا  دحأ  لاق  اهل  ىميلقت  ءانثأو 

فرعأ انأو ال  كسن  كيلع  امنإو  كـمارحإ  دـسفي  مل  يل  لاـقف  ًاصخـش  تلأـس  مث  راـفظألا  ميلقت  تلمكأ  لـطب  يمارحإ  نأ  هنم  تفرع  اـملو 
ظفح عمتسأ  ينمزلي ؟ يذلا  ام  ًاثلاث  اهليمكتو  يضملا  مكح  ًايناث  رافظألا  ميلقت  مكح  ًالوأ  يتأي  ام  نع  يتدافإ  وجرأ  هلاسأ  ملف  تلجخو  كسنلا 

الو2- لعفت  الو  يلصت  نكلو ال  ناضمر  موصتو  ةملسم  يتجوز  نإو  هللا  ءاش  نإ  يمالسإلا  نيدلا  قبطم  يننإو  دالوأ  ةثالث  يلو  جوزتم  يننإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  متمركت ؟ ول  انوديفأ  مأ ال  نعطت  مل  اذإ  ًاعرش  اهقلطأ  نأ  يل  قحي  له  ةالصلا  ءادأل  داقنتو  ينعيطت 

؟ 3- هللا مكقفو  همدع  وأ  لحلاب  انوديفأ  مأ ال  مارح  يه  له  دحأ  اهل  رهظي  مل  اهلهأ  نع  ثحبلا  دعب  طقتلا و  ناسنإ  اذإ  ةـطقللا  مكح  نع  لاؤس 
ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  اهحضوي ؟.  امب  اهفص  وو  هيلإ  اهبحاص  ءاج  مث  اهقفنأ  وأ  اهلكأ  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  ةأرملا ؟.  دسج  سملي  نأ  ةيبطلا  ربإلا  قرزي  يذلل  زوجي  له 

لجر6- هنأ  ًاملع  هنع  ًاضوع  ًايدـه  يرتشي  نأ  همزلي  له  هدـجي  ملو  ماـيخلا  نيب  عاـضو  هنم  تلفنا  مث  هتميخ  يف  هطبرو  هيدـه  جاـحلا  ىرتشا  اذإ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةعنقملا  ةدافإلا  وجرن  كلذ  يف  ةصخر  كانه  وأ  ةقفنلا  هزوعت  ريقف 

ةرشعو7- ناتمرح  ىدل  ًالومحم  معن  يأ  ًالومحم  تنك  ينأل  يدالوأ  قزرو  يقزر  نع  ًاثحاب  يبايغ  ببسو  يتجوز  نع  فصنو  ماع  بايغ  يل  لوقي 
ظفح عمتسأ  لحلا ؟  فيكو  يتاجوز  نع  يبايغ  يف  بنذ  يدل  لهف  وأ  هيدل  لهف  نيتمرحلا  نع  يبايغ  ببس  وه  اذهف  لافطأ 

008b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.29  ) ( 966  )  ( 640  ) 

 :- تايوتحملا  

ةجح1- كيلإ  تيجح  دقل  دحاولا  فرحلاب  هل  لاقو  ريبكلا  اذه  يلع  ملسو  ليلج  صخش  انيلع  لخدو  انتدلب  يف  رابكلا  دحأ  دنع  انك  لوقي  لسرملا 
يف قيتعلا  تيبلل  جحلا  امنإ  زوجي  ام  هل  تلقو  سلجملا  ءانثأ  هيلع  تضرتعاف  لوقلا  اذه  نم  يـسفن  يف  ءاجف  مالـسإلا  بجوي  ام  قاوشألا ال 
مهنأل تيبلا  يلإ  نوجحي  امنإ  جاجحلاو  نالف  وبأ  تدصق  دق  انأو  دصقلا  وه  جحلا  ام  نإ  اهيف  لاق  ةـليوط  ةرـضاحمب  انيلع  درف  ةـمركملا  ةـكم 
ةوقو هتهيدب  برقو  ةعرابلا  هتردقمب  لجرلا  اذه  ينمهفأ  دقو  هيلإ  تيجحف  صخـشلا  اذـه  يلإ  تقتـشا  مويلا  انأو  تلعف  دـقو  هيلإ  نوقاتـشي 

نولوقت ام  عمسي  صخشلا  اذه  لعلو  هتركش  ًابيصم  تنك  نإو  هللا  ترفغتسا  ًائطخم  تنك  نإ  مكيديأ  نيب  ةيـضقلا  هذه  عضأ  مويلا  انأف  هتجهل 
ظفح عمتسأ  مامإلا ؟  ةعماج  م ك س 

هتجح2- نم  مظعأ  وأ  مخفأ  اهنأ  عماسلا  اهنم  ليختي  نكمي  مالسإلا  بجوي  ام  ةملك ال  مالـسإلا  بجوي  ام  قاوشألا ال  ةجح  كيلإ  تيجح  هلوق  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مالسإلا . 

ةثالثب3- جحلا  لبق  داعيم  نودب  الفط  تبجنأ  لوقي  ماعلا  يف  لماح  تناكو  يتجوز  يعمو  ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةـكلمملاب  دوجوم  انأ  لئاسلا :  لوقي 
ةفرع يلإ  مث  ىنمب  تيبملا  يلإ  انبهذو  انيعـسو  اتفطو  فيرـشلا  مرحلا  انلـصوو  ةـكم  يلإ  انبهذ  يناـثلا  مويلاو  اـنلزنم  يف  ةـليل  اـنتبو  ماـيأ 

دقو جحلا  تونو  تيبلا  يف  سولجلا  تضفر  اهنأل  يعم  يتجوزو  ةدـج  يلإ  انبهذو  انفطو  ةـكم  يلإ  انعجرو  تارمجلا  انيمرو  ىنمو  ةـفلدزمو 
ظفح عمتسأ  يتجوز ؟  ةصاخو  حيحص  انجح  لهف  اهنع  تمجر 

بوتكم4- ةحولو  تاقيملا  اهيلع  بوتكم  ةحول  كانهو  ةيبرغلا  ةهجلا  يلإ  طخلا  لوحت  ًاميدـق  ةيدعـسلاب  فورعملا  ململي  تاقيم  لئاسلا :  لوقي 
نورمتعملاو جاجحلا  مسقنأ  دقو  نيهئات  ةـلاحلا  هذـه  يف  سانلاو  سانلل  ةوهق  الو  دجـسم  الو  ءام  هيف  سيل  لحم  يف  يهو  ةيدعـسلا  اهيلع 

زواجت نع  انوتفأ  اوليك  ةرشع  يلاوحب  تاقيملل  هلوصو  لبق  مرحي  نم  مهنمو  اوليك  ةسمخ  يلاوحب  تاقيملا  زواجتي  نم  مهنمف  نيمـسق  يلإ 
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تاقيملاب ءام  لعجو  دجـسم  ينب  ول  فيكو  ةوهق  الو  دجـسم  الو  ءام  تاقيملا ال  دنع  دـجوي  هنأ ال  ًاملع  تاقيملا  لبق  مرحي  نم  نعو  تاقيملا 
ريسع ةماهت  نم  شامع  هللا  دبع  دمحم  خألل  لوقن  دمحم  خيشلا  ةليضف  اي  لاؤسلا  ةباجإب  اولضفتت  نأ  لبق  ًالوأ  رمألا .  همهي  نمل  نسح  ناكل 

يفو دجـسملا  ءانب  يف  نورئاس  نآلا  مهو  ناكملا  اذـهبو  تاقيملا  اذـهب  اونتعا  دـق  رمـألا  يلع  نيمئاـقلاو  نـآلا  ةـلودلا  نأ  لوشملا  لـئاحم 
ةرـشعب تاقيملا  لبق  مارحإلا  نع  لاؤسلا  امأ  مرحي  نأ  دـيريو  تيبلا  دـصقي  نم  مزلي  نم  لك  داـجيإ  يفو  ءاـملا  داـجيإ  يف  اـضيأو  هطيطخت 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟  ةباجإلل  نيميثعلا  حلاص  نب  دمحم  خيشلا  لضفتي  تاوليك  ةسمخب  هدعب  وأ  تاوليك 

له5- يفوت  اذإ  يلولا  اذه  نأ  دصقي  ديفي  نأ  صخـشلا  اذه  توم  ينعي  هتوم  دعب  رـضي  وأ  عفني  له  يلو  حلاص  صخـش  تام  اذإ  له  يلاؤس  لوقي 
ظفح عمتسأ  هتافو ؟  دعب  يف  نوكي  اذام  وأ  مهرضي  وأ  سانلا  عفني 

009a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.17  ) ( 1004  )  ( 668  ) 

 :- تايوتحملا  

دوعأو1- طقف  ةرمعلا  لطبت  مأ  ماعلا  اذـه  جـحلا  لطبي  لهف  جـحلل  اهب  ًاعتمتم  ةرمعلل  مارحإلاب  تسبلت  نأ  دـعب  يتجوز  تعماج  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذهل  ةيدفلا  امو  ءيش  يجح  يف  سيلو  ةيناث  ةرمع  ذخأل  تاقيملل 

نارقلا2- ةءارقو  ًةعامج  ةالصلا  ءادأب  نوموقيو  ءالوه  يتأيو  نيد  لاجر  يلإ  تيملا  لهأ  لسري  تيملا  ىفوتي  ام  دعب  نم  عباسلا  مويلا  يف  لوقي 
يلـص مهللا  مهلوقب  يبنلا  يلع  نولـصي  مث  رثكأ  ةرم و  ةئام  كلذ  نولوقي  هللا  رفغتـسأ  هللا  هللا  هللا  هللا  الإ  هلإ  اهنم ال  لاوقأب  هللا  نوركذيو 

هبحصو هلآ  لعو  قلاخلا  تنأو  انبر  اي  تقلخ  ام  ددعب  قداصلا  يبنلا  دمحم  انديس  يلع  يلص  مهللا  ملسو  هبحصو  هلآ  يلعو  دمحم  انديس  يلع 
وفعلاب هللا  نوعدي  مث  كلذ  يف  نوسلاجلا  مهكراشيو  ًاضعب  مهـضعب  عمـسي  مهـضعب  عمـسي  راكذألا  هذه  لك  يفو  تارم  ةدع  اهنولوقي  ملـسو 

الو هللا  نم  رجـألا  كلذـب  نوغتبي  مهنأ  ًاـصوصخ  مهلمع  ىلع  نوباـثي  لـهو  ءـالؤه  لـمع  مكح  اـمف  تيملل  اذـه  مهلمع  رجأ  لوبقو  ةرفغملاو 
سانلا ال رثكأ  نأو  هيهاون  بانتجاو  هرمأ  لاثتماو  هللا  ةعاط  يلع  سانلا  ثحل  ًاببـس  ةداعلا  هذه  نم  اوذختا  مهنأ  امك  ًايدام  ًاضوع  يأ  نوذخأي 

دجاسملا يف  ةالصلا  نورـضحي  الو  بولطملا  هجولا  ىلع  ةالـصلا  ةيدأت  نومهفي  نيلـصملا ال  نم  ريبك  مسقو  مالـسإلا  نع  ليلقلا  الإ  نومهفي 
يف وه  مقي  مل  اذإ  ةنجلا  هلخدي  الو  رانلا  مهديقف  نع  عفدي  الأ  اذه  مهلمع  سانلل  نونيبي  نيدـلا  لاجر  نأ  امك  مهدـشري  نم  نودـجي  الو  لوقي 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟  هللا  هبجوأ  ام  ءادأب  هتايح 

ةالص3- ينتوفت  نأ  تيشخ  اذإ  رهظلا  عم  هعمجو  رصعلا  ميدقت  يل  زوجي  لهف  يتماقإ  ناكم  يف  رهظلا  تيلصو  رفسلا  تيون  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
يهو ةرايسلا  يف  سلاج  انأو  يلصأ  نأ  زوجي  له  وأ  بورغلا  دعب  الإ  قيرطلا  يف  فقت  دقو ال  يل  ًاكلم  تسيل  ةرايـسلا  نأو  ًاصوصخ  رـصعلا 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  اهقيرط  يف  ةرئاس 

يف4- لبج  مارحلا  رعـشملا  نأ  يدنع  باتك  يف  تأرق  دقف  لبج  وه  مأ  ةفلدزم  يف  دوجوملا  دجـسملا  وه  له  مارحلا  رعـشملا  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  هيف ؟  وعديو  هدعصي  نأ  جاحلل  يغبني  لبج  رعشملا  ناك  اذإ  لهو  ةفلدزم 

ظفح5- عمتسأ  ةفلدزم ؟  ناكم  وه  عمجب  دارملا  فقوم  اهلك  عمجو  هلوق  يف 

ظفح6- عمتسأ  ةعاضرلا ؟  نم  تاوخألل  ليبقتلاو  ةحفاصملا  مكح  ام  لوقي  ةعاضرلا  نع  لأسي 

ظفح7- عمتسأ  ةمعلاو ؟  ةدلاولل  ةبسنلاب  بيط  مفلا  ىلع  ةجوزلل  الإ  يغبني  ليبقتلا ال  نأ  متلق 

ظفح8- عمتسأ  للحتلا ؟. دنع  هتيحلو  هبراش  نم  ذخأي  نأ  هل  زوجي  له  سأر  رعش  هل  نكي  مل  نم  لئاسلا :  لوقي 

009b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.70  ) ( 1020  )  ( 699  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53584
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53584
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53585
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53585
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3285
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3285
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53586
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53586
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53587
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53587
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53588
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53588
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53589
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53589
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53590
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53590
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53591
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53591
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53592
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53592
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53593
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53593
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3286
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3286
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ملعتلل ؟  تاضيرملا  تاروع  نع  فشكت  يتلا  ةبلطلا  مكح  امو  ضرملا  ضارعأ  ةفرعمل  ةأرملا  ةروع  ىلع  فشكلا  مكح  ام 

نهملا2- هذـه  انكرت  ول  اننأ  ًاصوصخ  لوألا  يف  تلق  امك  لوقي  ًافلاس  اهانأرق  امك  ًادـج  ةـليوط  هتلاسر  نأل  تلق  امك  تايلكلا  كرت  نم  مكح  ام 
عزنو تام  ىتح  نينجلا  لمهأ  نأ  ةـجيتنلا  تناكو  ملـسم  ريغ  بيبط  يلإ  تبهذ  ةملـسم  نم  مكو  نيملـسملا  ريغ  بيـصن  نم  نوكت  فوسف 

ظفح عمتسأ  ًاعبط ؟!.  ءادعألا  تاملسملا  ىلع  فشكي  نمف  بطلا  ةنهم  نحن  انكرت  ولف  ةيناث  ةرم  بجنت  ىتح ال  ضيابملا 

امو3- يدرفلا  ىوتـسملا  ىلع  قزرلا  نم  فوخلل  دـيدحتلا  نكلو  لمحلل  يبط  عنام  كانه  نكي  مل  اذإ  ًاصوصخ  هضعب  وأ  لـسنلا  دـيدحت  مكح  اـم 
مكاحلا ءاضرإل  وأ  ءاضرإلل  ىواتفب  نوتفيو  ءاملع  مهل  لاقي  نمم  ةـقزترملا  ضعب  نأ  ًاصوصخ  اهل  ةسايـسك  هذـخأت  ةـلودلا  تناـك  اذإ  مكحلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  لزعلا  ثيدحب  نوبعليو  لسنلا  ديدحت  مرحي  مالسإلا ال  نأ  موي  لك  نوتفي  لاومأ  يلع  لوصحلاو 

؟ 4- كلذـب لمعلا  امو  كلذ  يف  مكحلا  امف  تاملـسملا  ءاسنلا  تاروع  ىلع  انعم  نوفـشكيو  باتكلا  لهأ  نم  نيملـسم  ريغ  ةـبلط  اـننيب  لوقي 
ظفح عمتسأ 

دعب5- مث  ةعاضرلا  نم  ةوخإ  ةدحاو  مأ  نم  اوعضر  مهنأ  مهوبأ  لاقف  قيقش  نهمع  ينب  نهيف  اوبطخف  تانب  هلو  يفوت  الجر  نأ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  متمدو ؟  مكظفحي  هللاو  مرحي  وه  امبو  لحي  وه  امب  انوتفأ  قيقشلا  نهمع  ونب  نهجوزت  تانبلا  دلاو  يفوت  نأ 

يلص6- لوسرلا  دهع  يف  دجاسملا  نأ  امبو  ءاذحلاب  يلصي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  يلص  لوسرلا  نأ  يلع  يلقنلا  ليلدلا  وه  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
ىلع رصتقن  معن  زوجي  له  شرفلا  هذهل  خاسوألاو  ةبرتألا  بلجت  ةيذحألا  نأ  يف  مكتداعس  يأر  ام  نآلا  يه  مك  ةشورفم  ريغ  ملـسو  هيلع  هللا 

ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه 

بارتلا7- اذه  نإف  بارتلاب  هلعن  فيظنت  لواح  ول  ًالثم  ىتح  بارتلا  نم  ءيـش  يأب  رثأتت  ًافلاس  هيلع  تناك  امع  دجاسملا  شرف  فالتخا  ًاضيأ  مث 
ظفح عمتسأ  مكيأر ؟  امف  دجسملا  شرف  ةخاسو  يلإ  يدؤيس 

ظفح8- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةالص  نسلا  رابك  ءاسنلل  زوجت  له  هلاؤس  يف  لوقي 

ظفح9- عمتسأ  مالسلا ؟  لبقو  مالسلا  دعب  وهسلا  يتدجس  نوكت  يتم  لوقي 

010a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.23  ) ( 1021  )  ( 772  ) 

 :- تايوتحملا  

خأل1- يتخأ  تنبلا  لهأ  بطخ  كلذكو  يخأل  براقألا  دحأ  تنب  بطخ  دقو  يبأ  ماقف  براقأ  انلو  جاوزلا  نم  غلب  دق  خأو  تخأ  يل  لئاسلا :  لوقي 
جاوزلا متو  كلذ  ىلع  يتخأ  تربجأو  هتنبا  دـحاو  لك  زهجي  نأو  ئـش  يأ  مهدـحأ  عفدـي  نأ  نود  ةدـحاوب  ةدـحاو  نوكت  نأ  ءاـبآلا  اـقفتاو  تنبلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  نكمتأ  مل  نكلو  كلذ  نود  فقأ  نأ  تلواحو 

ظفح2- عمتسأ  ينوديفأ ؟  ناسنإلا  اهلصي  مل  يتلا  ةسمخلا  تاقوألا  نم  ةالصلا  ءاضق  متي  تقو  يأ  يف  ةلئاسلا :  لوقت 

ظفح3- عمتسأ  انوديفأ ؟  لصت  ملو  ةنس  رشع  ةينامث  رمعلا  نم  ةغلابلا  مالسإلا  يف  ةنبالا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةبانجلا ؟  لسغ  نوكي  فيك  لئاسلا :  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  ةبانجلل ؟  لسغلا  دعب  ةالصلل  ءوضولا  ةداعإ  ًالثم  مزلي  له  بيط 

ظفح6- عمتسأ  صخشلا ؟  اهيف  ملتحأ  يتلا  بايثلا  يف  ةالصلا  زوجي  له  لوقي  ملعلا  بلاط  دنع  يناثلا  لاؤسلا 

ظفح7- عمتسأ  ةيبنجألا ؟  عم  يبنجألا  سولج  هيف  اذهو  اهلاجرب  ىرخأ  ةلئاع  عم  اهلاجرب  ةلئاعلا  سولج  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  مهنيد ؟  يف  اوهقفتي  نأ  بابشلل  فيكف  نيحيحصلاو  ريثك  نب  ريسفت  نم  ةيلاغ  ةينيدلا  بتكلا  لئاسلا :  لوقي 

010b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.98  ) ( 986  )  ( 651  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  يدوعسلا ؟  لايرلاب  اهباصن  نعو  لاومألا  ةاكزب  انتافاوم  وجرأ  اذه  هلاؤس  يف  لوقي 

ملـسو2- هيلع  هللا  يلـص  لوسرلا  حدمت  يتلا  دئاصقلا  ةنـسلاو  باتكلا  نم  ليلدـلاو  ءايـشألا  هذـه  يف  نيدـلا  يأر  وه  ام  رخآ  لاؤس  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  اهب ؟  يلايللا  ءايحإب  كذو  ةنيدلا  تابسانملا  يف  اهئاقلإو  هدجمتو 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟.  ةحص  ىدم  ام  ةينآرقلا  تايآلاب  يضرملا  نوجلاعي  خياشملا  ضعب  ًاضيأ  لوقي 

ظفح4- عمتسأ  ًارس ؟  مأ  ًارهج  دجسملا  يف  نارقلا  ةوالت  لضفألا  له  ريخألا  هلاؤس  يف  لوقي 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  لوألا |   |

011a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.57  ) ( 636  )  ( 366  ) 

 :- تايوتحملا  

رثؤي1- امم  اذهو  هلوسر  الو  هللا  هب  ىـضري  اذه ال  نأو  روصتت  يتلا ال  مئامقلاو  تاروذاقلا  نم  ريثك  اهيلع  عضوي  هنأو  رباقم  انيدل  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  رباقملا ؟  ىلع  تاروذاقلا  هذه  عضي  نم  لثم  يف  حصنلاو  انداشرإ  مكتحامس  نم  وجرأف  نينمؤملا  دنع  سفنلا  يف 

ةرايزلل2- اهب  اولدتـسي  يكل  ةنولم  بلع  وأ  ةريبك  بئاقح  ةيطغأ  وأ  بشخ  نم  ةليوط  ةدـمعأ  اهيلع  عضوي  نآلا  نيملـسملا  رباقم  نم  ريثك  ىرن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف 

عاطقنال3- ًاببـس  كلذ  نوكي  نأ  ىـشخنو  اهنوكرتيو  ىرخألا  مهيـضارأ  نوعرزيو  اهب  اهلهأ  نتعي  ملو  عرزت  مل  يهو  فاقوأ  انيدـل  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  متمدو ؟  ءالؤه  لثمل  حصنلاو  داشرإلا  وجرأ  رطملا 

ىلإ4- ماعطلا  ضعب  بهذي  لاحلا  هذه  يفو  خباطملا  لساغم  كلذـكو  ةرايبلا  ىلع  نيدـيلا  لساغم  لعجي  سانلا  ضعب  ىرأ  ينإ  لئاسلا :  لوقي 
ىلإ بهذي  نأ  زوجي  ةطقلا  عبـشي  يذلا ال  ماعطلا  نإ  نولوقي  مهنأ  وهو  هتحـص  ام  يردـن  الو  انعمـس  نحنو  ًاضيأ  لوقي  كلذ  زوجي  لهف  ةرايبلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو  ريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  ةرايبلا  هذه 

لمح5- عيطتست  مل  اهنأ  ةجردل  ديدش  ٍضرم  ةلاح  يف  ةديسلا  تناكو  هنيوكت  نم  عباسلا  رهشلا  يف  ًاتيم  ًالفط  تطقـسأ  ةديـس  لئاسلا :  لوقي 
طاقسإ ناكم  ىلإ  ريسلا  تلواح  حابصلا  يفو  هتكرتو  اهردخ  ىلإ  تعجرف  هنفدو  لفطلا  لمح  هنم  بلطت  دحأ  اهنم  برقلاب  نكي  ملو  لفطلا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 85نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
87

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7206676

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
108

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26158
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
21
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

لمأتو ثدـح  ام  ةـبوقع  نم  ًافوخ  اهرمأ  نم  ةريحو  ٍقلق  يف  نآلا  شيعت  ةديـسلا  كلت  نأ  ثيحو  بالكلاوأ  عابـسلا  هتلكأ  دـق  هتدـجوف  لفطلا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انيلع  متمركت  اذإ  درلاب  مركتلا  لمأنو  هترافك  امو  كلذ  يف  ٌمثإ  اهيلع  لهو  هلعفت  نأ  بجي  ام  ىلإ  اهداشرإ 

ينطعأ6- هل  تلقو  ةرم  هل  تئجو  لوقي  يب  لطاميو  تارم  ةدـع  هنم  اهتبلطو  دوقنلا  نم  ةـعومجم  يل  صخـش  دـنع  دـجوي  هنأ  لئاسلا :  لوقي 
اهتيطعأ ام  موي  ىمعأ  ياسع  فوش  هل  تلقو  تبضغف  يقمح  لجر  انأ  ةقيقحلاو  كريغ  لثم  ربصا  ئـش  يدنع  ام  لاق  يقح  ًاريخ  هللا  كازج 

لاجر تلسرأ  لوقيو  هل  تيصو  يننأ  ىلع  راتحمو  يلعف  ىلع  مدان  انأو  يناج  الو  دحأ  تفش  ام  ناتنـس  هل  نآلاو  اهبج  هللا  كاده  ام  ىتم  كيل 
ةلكشملا هذه  لح  وجرأ  يـسفن  ىلع  تيعد  يذلا  ءاعدلا  اذه  ىلع  فئاخ  انأف  يل  ددسي  مل  اذإ  هيكـشأو  انأ  همأل  بهذأ  يدو  انأو  دافأ  الو  اهكفل 

ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكقفو 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  دعب  اهيضقأ  له  رجفلا  ةنسل  ننستأ  ملو  ةالصلل  ماق  مامإلا  تدجوو  رجفلا  ةالص  تيتأ  اذإ  ًاضيأ  لوقي 

مأ ال8- هيلع  درن  له  مالـسلا  دـصقي  هسأرب  هيلإ  أموأ  صخـش  ىلع  رم  وأ  نوسلاج  مهو  سانلا  ىلع  رم  اذإ  هللا  مهادـه  سانلا  ضعب  ًاضيأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  بيرق ؟  وهو 

لك6- مأ  فولحلا  هذه  لك  نع  ئزجي  اهريفكت  لهف  ءايـشأ  ةدع  ىلع  تارم  ةدـع  فلح  ينعي  فولح  ةدـع  صخـش  ىلع  ناك  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  لقتسم ؟  ريفكت  ىلإ  جاتحي  فلح 

011b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 623  )  ( 333  ) 

 :- تايوتحملا  

ينرطضا1- امم  ةدالولا  يف  ترسعت  يتجوزل  ةريخألا  ةدالولا  دنعو  تانبو  نينب  دمحلا  هللو  لافطأ  ةتس  يدلو  جوزتم  لجر  يننإ  لئاسلا :  لوقي 
يذلا بيبطلا  يلع  ضرع  ةيلمعلا  لالخ  يفو  دمحلا  هللو  حاجنب  ةيلمعلا  تمت  دقو  ةيرـصيق  ةـيلمع  اهل  لمعو  ىفـشتسملا  ىلإ  اهب  باهذـلل 
يرمأ نم  ةريح  يف  انأ  نآلاو  كلذ  ىلع  تقفاو  دقو  اهيلع  ةقـشم  يف  لمحلا  نأل  كلذ  دعب  لمحت  نأ ال  لجأل  محرلا  طبري  نأب  ةـيملعلا  لمع 

ظفح عمتسأ  همدع ؟  نم  كلذ  زاوج  ىدم  امو  نآلا  لمعلا  امو  كلذ  ءارج  نم  مثإ  ينقحلي  له  يتدافإ  وجرأ 

عم2- ةلئـسألا  هذه  يف  يعرـشلا  مكحلاب  انوديفأ  مأ ال  اهيف  ةاكز  هيلع  له  راجيإلل  اهترامعب  موقي  ىرخأ  ةرامعو  هنكـسي  لزنم  هيدل  ٌلجر  لوقي 
ظفح عمتسأ  يتايحت ؟ 

فصنب3- رهظلا  ةالص  دعب  يهتنت  ةساردلاو  اهيف  تأشن  يتلا  يدلب  جراخ  يف  سردأ  نيرـشعلا  نس  يف  ةسردملا  يف  بلاط  انأ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةسردملا ؟  يف  انأو  ةعامجلا  ةالص  نع  وأ  ةالصلا  نع  رخأتأ  نأ  يل  زوجي  له  ًالوأ  لغتشأ  انأو ال  ةعاس 

ةدام4- دهاشأ  لوبلا  نم  يفيظنت  ءانثأ  لوقي  ًاماع  رشع  ةعست  يرمع  نآلا  حبصأو  يرغص  ذنم  ةالـصلا  ىلع  موادم  هلل  دمحلا  انأ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  لاستغالا  بجوي  اذه  لهف  ينملا  هبشت  يهو  جرخت 

الو5- يتسردم  يف  ةصاخو  ةداعلا  قوف  روفس  نهو  تايتفو  بابش  ةطلتخم  اهسرادم  بلدأ  ةظفاحم  يهو  يتظفاحم  يف  سرادملا  عيمج  لوقي 
؟  ريخ فلأ  هللا  مكازج  انودـيفأ  كلذ  يف  عرـشلا  مكح  ام  بولطملاو  سوردـلا  لالخ  نم  مهعم  ثدـحتي  نأ  الإ  ءرملا  عيطتـسي  الو  لـب  نكمي 

ظفح عمتسأ 

يمع6- نباو  يمع  تنب  نم  جاوزلا  ديرأ  انأو  ضعب  عم  اوعـضرو  يتخأ  رمع  سفنب  يمع  تنبو  تاونـس  نامثب  ينم  رغـصأ  يتخأ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يل  لحي  جاوزلا  اذه  لهف  اراغش  سيلو  رهم  عفدي  دحاو  لكو  يتخأب  جوزتي  نأ  ديري 

اذـه7- نأب  ًاملع  ةحيحـص  ةالـصلا  لهف  لخادـلا  نم  سابل  هل  نوكي  نأ  نود  ليوط  لاورـس  يف  لجرلا  ةالـص  نع  لأسأ  ينإ  هتلاسر  يف  لوقي 
ريخ هللا  مكازج  عمسي  نملو  يل  حيضوتلاو  يئاتفإ  وجرأ  نيلصملا  نم  ٍةعامجب  هتمامإ  حصت  لهو  سبالملا  نم  كلذ  ريغ  ءارش  عيطتسي  لجرلا 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟ 

يعم8- ناك  هنأ  يهو  ةلاهجلا  نس  يف  تنك  ةنـس  رـشع  انثا  ىلإ  رـشع  نيب  يرمع  كاذنآ  ناكو  ينتريحم  ةلكـشم  يف  تعقو  ةـلئاسلا :  لوقت 
موصلا ةيحان  نم  امأ  يتلكـشم  يف  ةرئاح  نآلا  انأو  كاذـنآ  ةايحلاو  توملا  فرعأ  تنكو ال  لفطلا  يفوتف  ءام  ةـكرب  يف  هتيمرو  ريغـص  لفط 

يرمأ ال يف  ترتحا  دشرلا  نس  تغلب  ام  دـعبو  يجاوز  دـعبو  ةلكـشملا  هذـهب  اوملعي  نأ  يتيب  لهأو  يجوز  نم  ًافوخ  عيطتـسأ  وأ ال  ردـقأ  الف 
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تاحفصلا يلامجإ 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

2رصم
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

5ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 87نيدجاوتملا 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  نيملسملا  نعو  مالسإلا  نع  هللا  مكازج  ينوديفأ  لعفأ  فيك  فرعأ 

ةلكـشملا6- لفطلا  اذـه  لجأ  نم  قيفوتلا  مدـع  نأ  ةـفئاخ  انأف  يتايح  يف  قفوأ  مل  نآلا  ينإ  لوقت  ةلكـشملا  هذـهل  اهـضرع  رخآ  يف  ًاضيأ  يه 
تـضم ام  دعبو  تاونـس  رـشع  يجاوز  ىلع  ىـضم  نآلاو  جوز  تجوزت  ينأ  يهو  يرمأ  يف  ةرئاح  ةأرما  انأ  ينأ  يه  لوقت  اهيدـل  يتلا  ةـيناثلا 

رمألا اذـه  نإ  يل  لوقيو  راظتنالاب  ينرمأ  ينقلط  هل  تلق  اذإو  يتليل  يأ  لـيللا  ةـيحان  نم  يلع  ريغتو  ىرخأ  ٍةأرما  نم  جوزت  تاونـس  رـشعلا 
تدرأ اذإ  نآلا  ينإو  دـلو  الو  يعم  سيل  نآلا  ينإو  صالخإلا  قح  يجوزل  ةـصلخم  ةأرما  ينإو  يرظتنا  لوقيو  كـقلطأ  نأ  ردـقأ  ـال  يلع  بصغ 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ينوديفأ  قالطلا  وه  هللا  دنع  ام  ضغبأ  نأ  تعمس  ينأل  زوجي  قالطلا ال  بلط  نأ  تعمس  قالطلا  بلط 

012a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 660  )  ( 342  ) 

 :- تايوتحملا  

نييلاتتم1- نيماع  يف  ةدالولا  ببـسب  كلذو  ماع  رـشع  ةسمخ  نع  لقت  تاونـس ال  ةدم  نم  كلذو  ناضمر  نم  نيرهـش  ترطفأ  يتدـلاو  لوقي 
الو ضارمأ  ةدـع  اهدـنعو  ًاماع  نوتـس  براقي  ام  نآلا  اهنـس  يتدـلاو  نكلو  تاف  ام  ءاضقب  تعمـس  ًاريخأو  ءاضق  اهيف  نأ  بسحت  تناـكو ال 

يتدلاو ىلع  بترتي  اذام  ينوديفأ  هلل  ًاعوطت  لاوش  يف  مايألا  ةتسلا  موصت  ماوعأ  ةعبـس  يلاوح  يتدلاول  نأب  ًاملع  ةدملا  هذه  ءاضق  عيطتـست 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  هللا  مكازج  ًادج  ةقلق  اهنأ  ثيحب 

دنع2- اهتعطق  ول  مكتليضف  يأر  امف  ةدايز  عبصأ  نيرـشعو  ةعبرأ  ءالؤه  نم  ٍلفط  لك  دنع  علطو  نيلفط  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ينحنم  دق  لوقي 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  نكلو  اذه  انلاؤس  ىلع  ةدافإلا  مكتليضف  نم  وجرن  روتكدلا 

اولاقو ال3- اهنع  ينوحـصن  سانلا  نكلو  ةنيكـسمو  ةلمرأ  اهنأل  اهيلع  ةقفـش  ةلمرأ  نم  جاوزلا  دـيرأ  لوقيو  ةـمرح  تبطخ  انأ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اهنم  جاوزلا  ىلع  مدقأ  لهف  اهبيعي  ًائيش  اهيف  نأ  نوري  مهنأل  اهجوزتت 

عم4- ءام  نيدر  ًايموي  مهل  ردقملا  نأو  ةكرشلا  هذه  يفظوم  يقـسي  صاخ  ءام  تياو  ةدايقبو  تاكرـشلا  ىدحإ  يف  ًاقئاس  لمعأ  لئاسلا :  لوقي 
ةرخآلا ميعنو  ايندلا  ريخ  هللا  مكازج  ينوديفأ  ةكرشلا  نم  لوئسملا  ملع  ريغ  نم  هعيبأ  دئازلا  نكلو  نيدرلا  نم  اذه  نم  رثكأ  بيجأ  ينأ  ملعلا 

ظفح عمتسأ  مارح ؟  اذه  ناك  اذإ  تاف  امع  لمعأ  فيكو  ةقيرطلا  هذه  نع 

ةئامثالث5- ةرامعلا  بحاصل  دـجوو  هبتار  هطعي  مل  هنأو  فئاطلا  يف  ةرامعلا  بحاص  نإ  لوقيو  ةرامع  بحاص  دـنع  سراح  لمعأ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اهذخأ  هل  زوجي  لهف  اهذخأف  لاير 

نكلو6- ميظعتلا  لجأل  ذـخؤت  مل  اهنأ  امك  ةـبلع  لخاد  ةـظوفحم  اهنأو  ناردـجلا  ىلع  قلعت  مل  اهنأب  ًاملع  ةيـسمشلا  روصلاب  ظافتحالا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  ريوصتلاب ؟  ماق  نم  مكح  امو  ىركذلل 

عـضوب7- مأ  طقف  سأرلا  مأ  ًةـلماك  روصلا  كلت  سمطب  موقن  لهو  ريط  وأ  ناويح  وأ  ناسنإل  روص  ىلع  يوتحت  يتلا  بتكلاب  ظاـفتحالا  مكح  اـم 
عمتسأ ةيمالسإلا . ؟  تالجملا  ضعبل  ةبـسنلاب  كلذك  ةفيخـسلا  بتكلا  نم  سيلو  ةديفم  بتكلا  هذه  نأب  ًاملع  لعفن  اذام  مأ  ةبقرلا  ىلع  ٍطخ 

ظفح

012b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.23  ) ( 583  )  ( 315  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- انمزلي ؟  يذلا  امف  لاوزلا  لبق  حابـصلا  يف  قيرـشتلا  مايأ  يف  ثالثلا  تارمجلا  انيمر  جاجحلا  نم  ةـعومجم  نحن  نولـسرملا :  لوقي 
ظفح
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054438

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450618

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
476877

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314426

تاءاتفتسإ
1678

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116280795

مويلا2- حابـص  داعو  ةفلدزم  يف  تابو  لاوزلا  دـعب  ثالثلا  رامجلا  ىمر  نأ  دـعب  قيرـشتلا  مايأ  نم  يناثلا  مويلا  يف  ىنم  نم  جرخ  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هلهأ ؟  ىلإ  ةكم  نم  جرخو  عداوو  تيبلا  ىلإ  فرصنا  مث  ًاليلق  هب  سلجو  ىنم  ىلإ  قيرشتلا  مايأ  نم  ثلاثلا 

له3- نولوقي  ةكم  نم  تجرخو  فاوطلا  تعطقف  تبعت  نيطوش  تفاط  نأ  دعبو  مرحلا  نم  يناثلا  رودلا  يف  ةـضافإلا  فاوط  تفاط  ةملـسم 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  لبق  نم  هتداعإ  اهيلع  له  اهجح  ربجت  لهو  ئش  اهمزلي 

ةعكر4- يلع  يقب  دق  هنأ  تفرعو  ًايسان  مهعم  تملس  ينكل  تاعكر  ةثالث  اوكردأ  صاخـشأ  يبناجبو  ةعامجلا  عم  نيتعكر  تكردأ  لئاسلا :  لوقي 
دقو ملس  مث  وهـسلل  دجـسا  مث  ةيناث  ةرم  دهـشتلا  أرقا  اولاق  دجـسأ  فيك  تلقف  وهـسلل  دجـسا  يل  اولاقف  تملـسو  اهب  تيتأو  تمقف  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ٌباوص  ىلع  انأ  لهف  تلعف 

ظفح5- عمتسأ  وهسلل ؟  دجسي  فيكف  ملسو  يهاسلا  يسن  نكلو  مالسلا  لبق  دوجسلا  ناك  اذإ  لوقي 

نايحألا6- ضعب  يف  لصت  ىتح  اهعفر  نوليطيو  مارحإلا  ةريبكت  يف  مهيديأ  نوعفري  ةالصلا  حاتتفا  دنع  نيملسملا  نم  اريثك  ىرن  لئاسلا :  لوقي 
ماركلا هتباحص  نع  وأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  رثأ  يف  كلذ  ءاج  وأ  ةعبرألا  بهاذملا  دحأ  قفاوي  اذه  لهف  ةحتافلا  ةءارق  ةدم  ىلإ 

ظفح عمتسأ  رومألا ؟  هذه  يف  انعالطإ  رصقل  كلذ  يف  هيجوتلا  كلمن  اننأل ال  كلذ  حيضوت  وجرن  ناسحإب  مهل  نيعباتلاوأ 

اذه7- له  راسيلا  ةهج  ىلإ  لامشلا  هجتي  ًاضيأ  لامشلا  ىلع  ملس  اذإ  مث  نيميلا  ةهج  ىلإ  ىنميلا  هديب  هجتي  ملسي  امدنع  نيملسملا  ضعب  كانه 
ظفح عمتسأ  ًالثم ؟  نيدلا  نم  ٍءيش  نم 

نم8- نيعم  ٍرادـقمب  انلكأ  مدـقيل  هعم  اندـقاعتو  ريبك  انددـع  ناكو  تارايـس  بحاص  عم  انيجح  جاجحلا  نم  ةريبك  ةـعومجم  نحن  لئاسلا :  لوقي 
يف نم  هلكأو  انل  همدقو  هخبط  مث  هحبذب  انمقو  ىنم  يف  ميخملا  ىلإ  هرضحأو  هارتشاف  انءادف  ءارشل  انضعب  هضوف  دقو  صخـش  لكل  دوقنلا 

ظفح عمتسأ  مويلا ؟  كلذ  يف  انءادف  هطعن  مل  ول  حئابذ  هباسح  ىلع  يرتشيس  هنأب  ًاملع  كلذ  زوجي  لهف  ميخملا 

نأب6- ًاملع  ًايئاهن  لكؤي  دق ال  هنأل  ىنم  يف  رحنملا  يف  محللا  بهذي  نأ ال  نوديري  مهو  قيرـشتلا  مايأ  نم  يناثلا  مويلا  يف  عقو  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  ًاضيأ  مهمزلي  لهف  ماعطلا  ةلواقم  ذخأ  يذلا  اذه  بحاصل  نوعفدي  نمم  اوسيل  فويضلا  ءالؤهو  فويض  هيف  ميخملا  اذه 

ردقأ10- يننأل ال  رهشلا  لوط  مصأ  ملو  ناضمر  رهش  ءاجو  ةنس  رـشع  ةثالث  يرمعو  ركبم  نس  يف  ةيرهـشلا  ةداعلا  ينتءاج  اهتلاسر  يف  لوقت 
اذام كلذب  دحأ  ربخأ  نأ  يحتسأو  نآلا  ىتح  ءاضقلا  مصأ  ملو  ناضمر  رهش  تمص  ةيلاتلا  ةنسلا  يفو  كلذب  يلهأ  ربخأ  نأ  يحتسأو  كلذ  ىلع 

ظفح عمتسأ  هلعفأ ؟  نأ  بجي  يذلا  امو  يلع  يذلا  ام  يتدافإ  وجرأ  تاونس  سمخ  نآلا  كلذ  ىلع  ىضمو  تربك  نأ  دعب  نآلا  لعفأ 

؟ 11- كلذـب ملعي  جوزلاو  ةروعلا  لثم  هجولا  ريغ  فشك  بجنت  مل  يتلا  ةأرملل  جالعلل  ةـسام  ةـجاحل  لـثم  روتكدـلا  دـنع  فشكلا  مكح  اـم  لوقت 
ظفح عمتسأ 

013a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.26  ) ( 564  )  ( 261  ) 

 :- تايوتحملا  

نيعبـسو1- ةتـس  ماع  يف  اهتبكترا  ةنحملا  هذهو  سفنلا  لتقل  يدؤت  ةـنحم  اهنومـسي  امب  وأ  دـئادشلا  ىدـحإ  يف  يـسفن  تعقو  لئاسلا :  لوقي 
لحل ةليـسو  وأ  ةطلـس  يأ  يتدـلاو  ىدـل  سيل  اهمويو  لاتقلا  وأ  لتقلا  نم  يـسفن  ىلع  ًادـيدش  ًافوخ  يتدـلاو  تفاـخ  دـقل  فلأو  ةئامعـستو 
عباتت نيعبسو  ةتس  ماع  نم  رهش  موصت  ةنـس  لك  نم  ناضمر  رهـش  ادع  ام  رهـش  مايـص  اهتمذ  يف  تلعج  يلع  اهفوخ  ةدش  نمف  يتلكـشم 

تحبـصأ نآلاو  ةنـس  نيعبرألا  اهرمع  زواجت  دقل  يتدلاوو  مالـسب  ةدشلا  هذه  نم  تيجن  دـقل  نيملاعلا  بر  هلل  دـمحلا  انأو  نآلا  ىتح  اهمايص 
وأ هذه  مايص  نم  اهرربي  يتلا  رربملا  امف  يفرط  نم  اهتمذ  يف  يذلا  نيميلا  يناثلاو  ضرف  اذه  كرابملا  ناضمر  رهـش  نهنم  نيرهـش  موصت 

ظفح عمتسأ  رهشلا ؟  اذه 

ظفح2- عمتسأ  اهنس ؟  ربكل  رذنلاب  ءافولا  نع  ةأرملا  تزجع  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  اذكو ؟  اذك  لعفأ  نأ  يلع  لوقي  ًالثم  وأ  فلح  كلذ  قبسي  له  اهب  ءافولا  ناسنإلا  ىلع  بجي  يتلا  رذنلا  ةغيص  يه  ام 

له4- اذكو  اذك  تحبذ  اذكو  اذك  تقزر  نإ  ًالثم  لوقي  ءارقفلل  اهيطعي  له  نيعي  مل  هنكل  حئابذ  ةثالث  مدـقي  نأ  دالوأب  قزر  اذإ  صخـش  رذـن  ًالثم  ول 
ظفح عمتسأ  اهلماكب ؟.  اهعزوي  نأ  هيلع  بجي  وأ  اهنم  لكأي  نأ  هل  زوجي 
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يدل5- سيلو  ميركلا  نآرقلا  يف  ةأتأتلا  يعم  ثدحي  ىقبي  ةءارقلا و  زيمرت  يلع  بعـصي  لب  ميركلا  نآرقلا  ةءارق  ناقتإ  لواحأ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةزئاج ؟  ريغ  مأ  نآرقلل  يتءارق  عباتأ  لهف  زيمرتلا  ينملعي  سانلا  نم  دحأ 

نوكت6- ىرخأ  ًانايحأو  ةليلق  ةيمك  نوكت  امدـنع  لوبلا  لوزن  لبق  لزنت  قيقرلا  ضيبألا  ءاملا  نم  نيتطقن  وأ  ةـطقن  ةـيؤر  يف  مكتليـضف  يأر  ام 
نول لهو  ةـيلخادلا  سبالملا  ىلع  ءيـش  يأ  روهظ  نودـب  ًاضيأو  مونلا  ءاـنثأ  يف  اـيؤر  يأ  ركذـت  نود  مونلا  نم  ظاـقيتسالا  دـعب  اـيؤرلا  هذـه 
ظفح عمتسأ  اهيلإ ؟  ىدأ  ٌرظن  وأ  ةذلب  روعشلا  نودبو  دحاو  ٍءوضوب  ضرف  نم  رثكأ  ءادأ  دعب  ايؤرلا  نوكت  ًانايحأ  لب  ملحلا  يف  ٌلخد  هل  سبالملا 

اهسبالم7- عطق  ىدحإ  ةنيز  نم  ًائيـش  تعزن  تنأ  اذإ  انبر  يلع  ٌمارح  ةنابـضغ  يهو  يتجوز  لاق  يتآلا  يف  مكتليـضف  يأر  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
دقتعيو ءيـش  لعف  نم  هعنميل  هنيبو  كنيب  هللا  دح  رخآل  سانلا  ضعب  لوقي  ًانايحأ  هللا  ةايحو  ةغيـصلا  هذـهب  فلحت  ًانايحأو  لمعلا  كلذ  تكرتف 

ظفح عمتسأ  هنيبو ؟  كنيب  هللا  دح  ةلمج  عامسب  هئاهتنا  مدع  ةجيتن  ًاميظع  ًابنذ  بكترا  هنأ  دقتعي  ءيشلا  كلذ  لعف  اذإ  هنأ 

لعفأ8- نأ  وأ  كبرضأ  نأ  يبايث  يلع  لاق  لثتمي  مل  اذإو  هنبا  رمأي  ًالثم  مسق  هنأ  نوئـشانلا  هربتعيو  مسق  هنأكو  مالكلا  ضعبب  يتأي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هيلع  مه  ام  ىلع  نوزاجي  له  ءالؤهل  لاقي  نأ  يغبني  يذلا  ام  اذكو  اذك 

013b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.63  ) ( 610  )  ( 283  ) 

 :- تايوتحملا  

هيدي1- يف  سيلو  تام  نم  نولوقي  مهنأو  حيحـص ،  اذه  لهف  ءانحلاب  الإ  ةالـصلا  زوجت  نولوقي ال  مهنأ  سانلا  ضعب  نأ  تعمـس  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  ينوديفأ ؟  لاجرلاب ،  تهبشت  دق  هيدي  نأل  هيلع  لصي  مل  ءانح 

يذـلا2- مويلا  نع  ئزجي  لهف  هموصأ  ةنـس  لك  يننأ  ًاـملع  عساـت  موي  تمـصو  همـصأ  ملو  عساـت  موي  ءاـجو  ناـضمر  يف  ترطفأ  يننإ  لوقت : 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  ينوديفأ  هترطفأ 

؟ 3- عقي مأ ال  مويلا  سفن  نع  مايـصلا  كلذ  عقي  له  مرحملا  رهـش  نم  رـشاعلاو  عساتلا  وأ  ةـجحلا  يذ  نم  عساـتلا  هنأ  ساـسأ  ىلع  تماـص  ول 
ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  عساتلا ؟.  مويلا  دعب  ًءاضق  هموصأ  نأ  يل  لهف  ةيرهشلا  ةداعلا  نم  رهطأ  مل  انأو  عساتلا  مويلا  يتأي  دق  لوقت :  ًاضيأ 

اذـه5- لهف  لاجرلا  مامأ  هءابعلا  هنم  تعفترا  هيف  ةـلكبلا  تعـضوو  فكع  اذإو  ليوط  اهرعـش  نأ  لوقت  ةـسردملا  يف  ةاتف  انأ  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  لاجرلا ؟  رظن  تفلي  ىتح  هفكعأ  مل  يننأ  ًاملع  زوجي 

انأو6- مارح  اذه  لهف  مهيلع  يتوص  عفرأو  هتعضو  دق  ءيش  بلطل  يادلاو  يتأيو  قيـض  تقو  يتأي  وأ  لغتـشأ  نوكأ  امنيح  يننإ  ةلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟.  ةعرسب  درلا  اوجرأ  اذه  يدوب  وهام 

له7- يليام :  فرعأ  نأ  دـيرأو  يلع  اهرثؤيو  ىرخأ  ةأرما  يلع  جوزت  دـقو  تانبو  دالوأ  هنم  ينئاجو  يعماج  باـش  ةـجوزتم  اـنأ  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  هتمذ ؟  أربت  له  هنم  ةفاخم  يناسلب  هتللحو  لحلا ،  ينم  بلط  نإ  جوزلا 

ظفح8- عمتسأ  مكحلا ؟.  امف  ءيش  ينم  كل  سيلو  كلهأل  يبهذا  الإو  كدالوأ  عم  ءاقبلا  يتدرأ  اذإ  جوزلا  لاق  اذإ  ةلئاسلا :  لوقت 

نأ6- ثدح  نكلو  ةرتفل  ةريغـصلا  دلو  عاضرإب  ةريبكلا  تماق  دقو  دلو ،  نهنم  ةدحاو  لك  تبجنأ  دقو  نجوزت  ناتخأ  انيدل  دـجوي  لئاسلا :  لوقي 
اهجوز نم  تبجنأو  يناث  جوزب  ةقلطملا  تجوزت  دقو  اهتخأ ،  دلو  عم  هتعـضرأ  يذلا  دحاو  دلو  ىوس  هنم  بجنت  ملو  اهجوز  نم  تقلط  ةريبكلا 

نم لوألا  دـلولا  اداعم  ًاعيمج  دالوألا  ءالؤه  نيب  متي  مل  عاضرلا  نكلو  دـلوو ،  تانب  عبرأ  تبجنأ  دـقف  ةريغـصلا  امأ  دـلوو ،  تانب  ثـالث  يناـثلا 
 ، ناعـضارتم نانثإلا  مهو  يفوت  لوألا  جوزلا  نم  يذلا  ةيناثلا  دلوو  يفوت  لوألا  ةريغـصلا  دلو  نأ  ثدح  نكلو  لوألا  جوزلا  نم  يذلاو  ةريبكلا 
نم ةـمات  ةـقث  ىلع  انم  لك  نوكي  ىتح  ًالجاع  لاؤسلا  اذـه  ىلع  ةـباجإلاو  مركتلا  مكنم  اوجرن  اذـهل  عاضرلا ،  مهنيب  متي  مل  نيقابلا  دالوألا  امأ 

ظفح عمتسأ  ةريغصلا ؟.  دالوأو  ةريبكلا  تانب  ىدحإ  ىلع  مادقإلا 

ول10- هنإو  ةـعمجلا  ةالـص  ءادأ  نم  ينعنميو  دجـسملا  يف  ةالـصلا  ءادأ  نم  ينعنمي  يبأ  رمعلا  نم  رـشع  ةـسداسلا  يف  باش  انأ  لئاسلا :  لوقي 
هيف انأ  يذلا  رايتلا  نم  يندشي  نأ  لواحي  تقولا  سفن  يف  هنكلو  لوقي  رامظملا  اذه  يف  عرـشلا  فرعي  هنكلو  ةالـصلا  نم  ينعنمل  عاطتـسا 
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ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  ينوديفأ  هعيطأ  لهف  روجفلاو ،  قسفلا  رايت  ىلإ 

014a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.85  ) ( 567  )  ( 288  ) 

 :- تايوتحملا  

ددس1- خيشلا  ةليضف  اي  انوديفأ  مأ ال  ضئاح  انأو  ةينيدلا  بتكلا  نم  اهريغ  وأ  ةنسلا  هقف  ًالثم  بتك  أرقأ  نأ  يل  زوجي  له  نيدلا  يف  ءايح  لوقت ال 
ظفح عمتسأ  مكاطخ ؟  هللا 

ةنـسلا2- هذه  حاجنلا  هللا  ينقزر  ول  لاق  ول  لثم  ارذن  ملـسملا  رذن  اذإو  لعفي  اذام  مأ ال  رذن  وه  ملعي  يـسنو ال  ناسنإلا  رذن  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  هب ؟  قدصتي  يذلا  رادقم  امو  مأ ال  ءيش  هنم  هسفنل  رفوي  نأ  هل  زوجي  له  شبك  حبذأ  فوس 

ظفح3- عمتسأ  رذنلا ؟  يفوي  مأ  نيدلا  ددسي  ىلوألا  لهف  سانل  نيد  هيلع  ناك  اذإ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

له4- باتو  ةـبوتلا  هللا  هقزر  كلذ  دـعبو  لجو  زع  هللا  الإ  ٌدـحأ  هيلع  علطي  ملو  هيلع  هللا  رتس  دـقو  هتايح  لوأ  يف  ًابنذ  ناسنإلا  بكترا  اذإ  لوقي 
تبكترا اذام  ينملعت  نأ  هللا  كيلع  لوقي  سانلا  ضعب  نأب  ملعلا  عم  مأ ال  هتايح  لوأ  يف  هبكترا  يذـلا  بنذـلا  كلذـب  ساـنلا  ملعي  نأ  هل  زوجي 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  حيحص  لوقلا  اذه  لهف  هل  هللا  رفغ  هبنذب  ملع  نم  ًاضيأ  لوقيو  كتايح  يف  ٍبونذ  نم 

ظفح5- عمتسأ  ةمايقلا ؟  موي  هل  رفغي  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نإف  يصاعملا  نم  لمع  امب  سانلا  ربخأ  نم  هنإ  لوقي 

همأ6- نم  قيقـش  خأ  هلو  اضرأ  هدـعب  فلخو  تيفوت  تانبلا  نم  ةدـحاوو  تانب  سمخو  نيتأرما  هدـعب  فلخو  اهجوز  يفوت  لوقت  ةأرما  نع  لاؤس 
مث هلل  ًاركـشو  حالـصلاو  ريخلا  هيف  امل  مكقفوي  هللاو  اذه  تانبلا  نذخأي  يذلاو  خألا  ذخأي  يذلاو  ميرحلا  نذخأي  يذـلا  رادـقم  ام  انودـيفأ  هيبأو 

ظفح عمتسأ  مكمامتها ؟  ىلع  مكل 

014b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.20  ) ( 568  )  ( 342  ) 

 :- تايوتحملا  

بوبح1- يهجو  يف  دـجوي  هنأ  ثيح  وه  يتايح  يلع  ركعي  يذـلا  نكلو  ةـيجوز  ةايح  ىلع  لبقمو  ةنـس  نيرـشع  رمعلا  نم  غلبي  هنأ  باشلا  لوقي 
سانلا ضعب  ءازهتـسال  ةـضرع  تنك  ينأ  ثيح  يوحن  راـظنألا  تفلي  اـمم  رظنلل  تفلم  اهدـعب  نكلو  ةريثك  لاـخلا  ةـبح  ىمـست  يتلا  ءداوس 
اهضعب ليزأ  نأ  تررق  ًاريخأو  ريكفتلا  يف  قراغو  يسفن  ىلع  يوطنم  يندجت  كلذل  رابكلا  فيكف  ينم  نوكحضي  لافطألا  وأ  راغصلا  ًاصوصخ 

يتايحت صلاخ  اولبقتو  ميلسلا  لحلا  ىلإ  ينودهت  نأ  وجرأ  ةيحارج  ٍةيلمع  يف  اهتلزأ  ينأ  ول  يأ  كلذ  يف  اذامو  ءيش  اذه  يف  لهف  ناتنثا  يهو 
ظفح عمتسأ  يريدقتو ؟ 

ظفح2- عمتسأ  وأ ال ؟  مارحلا  نم  جرخن  ىتح  روصلا  لدب  ةيوهلا  يف  ةمصبلا  لمعتسي  نأ  رسيألا  نم  سيلأ 

اوطاتحا3- دق  مهنأ  نوري  ثيح  اهيف  ميقت  يتلا  ةنيدملا  ريغ  يف  ةسردم  ةفيظوب  مهتانب  قاحتلا  نم  سانلا  نم  ضعب  هيلإ  بهذ  ام  مكيلع  ضرعأ 
قئاسلا تخأ  ينعي  هتجوز  وأ  هتقيقش  وأ  عاضرلا  نم  هتخأ  امإ  هعم  ةقفارم  دوجو  ىلإ  ةفاضإلاب  ةرجألا  تارايس  باحصأ  نم  مهب  نوقثي  نم  عم 

لثم يف  مهتانبل  اوحمـس  دق  ةودق  مهو  ملعلا  ةـبلط  ضعب  نأ  نوري  امك  لعف  در  اهل  لصحي  دـق  نهوعنم  ول  مهنأ  ًاضيأ  نوشخيو  هتقيقـش  وأ 
انوديفأ لجر  مرحم  اهعم  نوكي  نأ  نود  ةأرملا  رفس  اهيف  زئاج  نود  امف  وليك  نيتس  نم  يتلا  تافاسملا  نأ  كلذ  لثم  نم  جتنتسي  لهف  كلذ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ 

ظفح4- عمتسأ  اهيلع ؟.  ربصي  مأ  اهقلطي  نأ  هل  له  ةجربتم  جرختو  بناجألا  مامأ  رتستت  الو  اهجوز  عيطت  ةجوزلا ال  تناك  اذإ  لئاسلا :  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  اهعلخ ؟  نود  دجسملا  يف  يلصيو  ءاذحلاب  هتيب  نم  يتأي  نم  مكح  ام  لوقي 
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ةكوكحم6- يهو  ىشم  اذإو  ةبيطلا  شرفلاب  ةشورفم  نآلا  اهنأل  دجسملا  ءاذيإ  نم  دب  بارتلا ال  ىلع  ءاذحلا  كحل  ةبـسنلاب  خيـشلا  ةليـضف  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  شرفلا ؟  هذه  ىلع  ءاذحلا  راثآ  وأ  مادقأ  حضتتس  بارتلاب 

015a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.11  ) ( 562  )  ( 311  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءاذحلا ؟  ىلع  حسملاو  هلجر  لسغ  نودب  أضوتي  نأ  يلصملل  زوجي  له  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  دحاو ؟  ءوضوب  ضورف  ةعبرأ  يلصي  نم  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

ةعكرلا3- ىلع  ةيبم  ةالصلا  ريخألا  متأ  دقو  نيمومأملا  نم  ًادحاو  مدق  نأ  دعب  مامإلا  جرخ  ىلوألا  ةعكرلا  دعبو  ةعامج  برغملا  ةالـصل  انمق  لوقي 
ىغلت وأ  ةحيحـص  ةالـصلا  لهف  ىلوألا  ةعكرلا  دعب  كلذ  ركذت  ءوضولا و  مدع  ةالـصلا  نم  لوألا  مامإلا  جورخ  ببـسو  لوألا  مامإلا  اهالـص  يتلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  ىرخأ  ةعكرب  يتأيو  ةعكرلا  كلت 

انودـيفأ4- الفن  وأ  اضرف  لوألا  نوكيو  ةـعامجلا  عم  يلـصأ  له  ةـعامج  تدـجو  مث  ًادرفم  اهتممتأو  ءاـشعلا  وأ  برغملا  وأ  رـصعلا  تيلـص  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

ظفح5- عمتسأ  ًاركشو ؟  ءازجلا  ريخ  انع  هللا  مكازجو  نينمؤملا  تاهمأب  يبنلا  جاوزأ  تيمس  اذامل  لوقي 

تيب6- يف  مهلك  دـلبلا  لهأ  نوعمتجي  تام  اذإ  تيملا  تيب  يف  دـلبلا  لهأ  ةـماقإ  يه  ةداعلا  هذـهو  ةداع  ةـشيب  يف  انيدـل  دـجوي  لئاسلا :  لوقي 
سانلا نأب  ًاملع  كلذ  ريغو  قالطلا  ةطـساوب  مئازعلا  ماقتو  منغلا  نوحبذيو  ءازعلا  ةنـس  نوديري  نيذلا  سانلا  مودق  نورظتني  تام  اذإ  تيملا 

يف يتأيو  لكألا  باسح  بسحي  ضعبلا  نأ  ىتح  ةماقإلل  رذـع  كانه  الو  ةرفوتم  لقنلا  لئاسوو  تيملا  اهيف  يتلا  دـلبلا  نم  نيبيرق  نومداقلا 
كلذ لايح  نورت  اذام  ةعامجلا  قح  نم  لب  هقح  نم  تسيل  نكلو  اراهنو  ًاليل  تيملا  تيب  يف  ةحيبذلا  دعب  ةحيبذلا  كلذ  ىلع  ةدايز  اركبم  ٍتقو 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج 

ظفح7- عمتسأ  ءالؤه ؟.  هاجت  ةئيهلا  فقوم  امو  ةعامجلا  ةالصل  بهذي  الو  لحملا  لخاد  ىقبيو  ةالصلا  تقو  يف  لحملا  قلغي  نم  مكح  ام 

مهـسفنأ8- ىلع  نوقلغي  مهو  دـهاشي  نيذـلا  ءـالؤه  نم  أربـي  وأ  هسفن  أربـت  ةـلاسر  اـنل  لـسرأ  اذإ  لـه  تغلب "  ينإ  مهللا  لـئاسلا "  لوق  نكل 
ظفح عمتسأ  مهنيكاكد ؟  دنع  نوفقي  وأ  نيكاكدلا 

015b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 555  )  ( 276  ) 

 :- تايوتحملا  

حـصي1- لهف  ةيمـستلا  ناسنإلا  يـسن  اذإو  ةينلا  يفكت  لهف  هللا  مسا  هيف  ركذـي  ٍعضوم ال  يف  ناسنإلا  ناك  اذإو  ءوضولا  يف  ةيمـستلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  هؤوضو 

لاق2- هل  مهرد  نم ال  انيف  سلفملا  اولاق  سلفملا  نم  نوردتأ  هباحصأل  لاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  هانعم  ام  ثيدح  تعمس  دقل  لوقي 
ثيدحلا سردمو  يملعلا  دـهعملا  يف  بلاط  انأ  هنأ  وه  لاؤسلا  لاق  امك  وأ  يلع  لصي  ملف  هدـنع  تركذ  نم  سلفملا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

ركشلا ليزج  مكلو  انوديفأ  ىلوألا  ةرملا  يفكت  مأ  ةرم  لك  يف  هيلع  يلصن  نأ  انيلع  بجي  لهف  لوسرلا  ركذ  نم  رثكي  ثيدحلا  حرشي  امدنع 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكديأو  خيشلا  ةليضف  اي  ريبكلا  مامتهالا  اذه  ىلع  مكركشنو 

هللا3- ىلص  لوسرلا  لاق  لوقي  الو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لاق  لوقي  ًائيش  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلإ  بسني  نأ  دارأ  اذإ  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  لاقي  مأ  نيمآ  لاقي  له  هذه  لثم  يفف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  لاق  وأ  ملسو  هيلع 
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اذإف4- ةعامجلا  عم  ءاشعلا  ةالـص  نع  نورخأتي  نيذلا  صاخـشألا  نم  ضعب  كرابملا  ناضمر  رهـش  يف  حيوارتلا  ةالـص  ءانثأ  يف  تدـهاش  لوقي 
نيتعكر نولصي  مهنأ  ثيحو  ءاشعلا  ةالص  مهعم  نولصي  حيوارتلا  ةالص  نولـصي  نيلـصملاو  مامإلا  ماق  دقو  ءاشعلا  ةالـص  تهتنا  دقو  اورـضح 

نم ةيقبتملا  نيتعكرلا  نولصيف  نييرخألا  نيتعكرلا  يف  نودبي  نولصملاو  مامإلا  موقي  مث  اوملسي  مل  اوتبث  نولصملاو  مامإلا  ينعي  اوملس  اذإف 
عمتسأ هللا ؟  مكقفو  انودشرأ  مأ ال  ركذ  ام  زوجي  هذه  لهف  حيوارتلا  مهعم  اولص  تاعكر  عبرأ  تهتنا  اذإ  مث  ىرخألا  نيتعكرلا  عم  ءاشعلا  ةالص 

ظفح

يلو5- عنميف  هتجوز  جوزتملا  ذـخأ  دـيري  طورـش و  نم  هيلع  ام  لمكي  مث  صخـشلا  جوزتي  امدـنع  ةـيعامتجالا  ةـلاحلا  لوح  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
هذهل هتجوز  لجرلا  كرت  اذإف  تنبلا  وبأ  همع  تيب  يف  هتجوز  ىلإ  بهذيو  ئجي  جوزلا  رمتـسيف  هتيب  نم  حورت  الو  همدـخت  سلجت  نأ  الإ  اهرمأ 

يلو ببـسب  ةقيرطلا  هذه  ىلع  قالطلا  راص  اذإ  وأ  مثإ  هقحلي  لهف  رومألا  يهتنت  امبرل  هتجوزل  جوزلا  بلط  ىلع  ًءانب  ةليوط  ةدـمل  بابـسألا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكظفح  انودشرأ  مثإ  جوزلا  قحلي  لهف  اهرمأ 

016a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.36  ) ( 602  )  ( 327  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  هيلع  مرحت  له  تارم  عبرأ  عاتمتسالا  ليبس  ىلع  همف  يف  هتجوز  يدث  جوزلا  عضو  اذإ  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  مارح ؟  وه  مأ  ةأرملا  بوث  يف  باّحسلا  عضو  زوجي  له  ةلسرملا  لوقت 

ظفح3- عمتسأ  مارح ؟  يه  مأ  ةلئاملا  ةطشملا  ةأرملل  زوجي  له  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 

ظفح4- عمتسأ  انوديفأ ؟ يتنس  ةسمخ  يلاوحب  مدقلا  تحت  نم  ةأرملا  بوث  ليوطت  زوجي  له  ًاضيأ  لوقت 

ظفح5- عمتسأ  مكيلع ؟  مالسلاو  ناضمر  يف  ترطفأ  اذإ  اهيضقت  لهو  حيوارتلا  ةالص  يلصت  نأ  ةأرملل  له  ًاضيأ  لوقت 

ميظعلا6- هللاو  انأو  راضو  ًاليوط  ناك  اذإ  اميس  الو  هجولل  هوشمو  فنألا  ىلع  نم  ًالـصتم  ناك  اذإ  بجاحلا  يف  يذلا  رعـشلا  علق  زوجي  له  لوقت 
يل راضلاو  هوشملا  وه  فنألا  ىلع  لصتم  يذـلا  نكلو  بجاحلا  رعـش  لـك  سيلو  يهجو  هوش  نكلو  لـمجتلاو  دوهيلاو  راـفكلا  دـلقأ  ـال  ينأ 

ظفح عمتسأ  مكيلع ؟  مالسلاو 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  ةاكز  نودب  كنبلل  ام  رادقم  يلام  نم  كرتأ  لهف  يلام  تاكز  عفدأو  يراقعلا  ةيمنتلا  كنبل  نادم  انأ  لوقي 

رعشلا8- ةيبرتك  ًالوأ  انتاداع  نع  ةجتان  الو  انل  تسيل  ديلاقتلا  هذهو  نيدلقملا  بابـشلا  ءالؤه  لاثمأ  يف  مكتليـضف  يأر  وه  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
؟  بابـشلا ءالؤه  موصو  ةالـص  لبقي  لهو  مارح  اذـه  سيلأ  مهقانعأب  لسالـسلا  قيلعتو  نيلجرلا  لفـسأ  ىلإ  بوثلا  ليوطتو  ةـياهن  اـم ال  ىلإ 

ظفح عمتسأ 

016b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.20  ) ( 568  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

نلو1- انلثم  قولخم  نجلا  نأل  هب  قدـصأ  ملو  كـلذ  ركنأ  اـنأو  ماـنغأو  طـطقو  رويط  ةروص  يف  روصتي  نجلا  نأ  ساـنلا  نم  ًاـمئاد  عمـسأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  حيحص  هذه  لهف  ىلاعتو  هناحبس  هللا  الإ  قلخلا  رييغت  عيطتسي 

سبالملا2- كلذكو  مارح  فلخلا  يف  نهـسبالم  يف  ءاسنلا  اهعـضي  يتلا  ةتـسسلا  وأ  باحـسلا  نإ  لاقي  ةأرملا  سبالم  نع  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  لك  هللا  مكازجو  هللا  مكدافأ  انوديفأ  هافشلا  ىلع  عضوت  يتلا  ةرمحلاو  ردصلا  ةلامحو  ةقيضلا 

تعلخ3- اهتدوع  دعبو  ةرايزلاب  ةصاخلا  اهنيتاسف  ىدـحإ  تسبلو  تاقيدـصلا  ضعب  ةرايز  يف  تجرخ  مث  ةأرملا  ىلع  ضيحلا  نوكي  امدـنع  لوقت 
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ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ًاسجن  بوثلا  اذه  حبصي  لهف  ةداعلا  اهيلعو  هتسبل  يهو  ىرخأ  ًةرم  هتسبل  ترهطت  نأ  دعب  مث  ناتسفلا  اذه 

يعم4- تثكمو  يعرشلا  لوخدلا  اهب  تلخدو  اهدلاول  لاير  فلأ  نوتـس  هرادقمو  ًارهم  تعفدو  ركب  ةأرما  تجوزت  ينأ  مكتليـضفل  ضرعأ  لوقي 
ميلـستب ينبلاطي  اهدلاو  نآلاو  ةضفلا  نم  يلح  ةـكرتلا  نم  تفلخو  ةـيرذلا  نم  ًائيـش  تبجنأ  ملو  هللا  ةـمحر  ىلإ  تلقتناو  نامز  ةنـس  ةدـمل 

رجألا نكلو  مأ ال  جوزلا  انأ  ينود  هقحتسيو  اهدلاو  قحتـسي  لهو  يعوضوم  نع  ءاتفإلا  مكتليـضف  نم  مث  هللا  نم  وجرأ  اذل  هل  روكذملا  يلحلا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  باوثلاو 

يننأل5- مأ ال  ةحيحص  هيف  ةالصلا  لهو  كلذ  يف  مكيأر  امف  ًايداع  ًائيش  ناك  لب  ربكلا  راهظإ  هب  دصقي  ناسنإلا ال  ناك  اذإو  بوثلا  لابسإ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  هل  ةالص  الف  نيبعكلا  يدعتم  ٍبوث  يف  ىلص  نم  لوقي  سانلا  ضعب  تعمس 

017a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.51  ) ( 542  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ديري1- يذلا  ءيجيو  هناكد  يف  ليه  ةمطق  نيتئام  وأ  ةئام  هدنع  ًالثم  نوكي  ةنـس  ةدمل  نونيدي  نيذلا  راجتلا  ضعب  اندـنع  دـجوي  هتلاسر  يف  لوقي 
ءيجي مث  فيعضلا  اهملستيو  هنم  نادتسا  يذلا  بسح  نيرشع  ةرـشع  ًالثم  هنم  ملتـسا  رجاتلا  هل  لوقيو  ليهلا  مطقلا  هذه  نم  هنم  نيدتي  نأ 
اهناكمب يهو  صاخشأ  ةدع  اهنيدي  هنأ  ىلع  زوجي  اذه  لهف  صاخشأ  ةدع  اهنيديو  تكرح  ام  اهناكمب  يهو  ةيناث  ًةرم  هايإ  اهنيدي  مث  نيدتـسي  رخآ 

ظفح عمتسأ  ابرلا ؟  نم  ءيش  هيف  ام  اذه  له 

تالحرلاو2- قابـسلا  يف  تقولا  ضعب  يـضقن  ًاقباس  انكو  يـسفن  نع  للملا  بهذتو  ينع  هفرت  اهنأل  ةرحلا  ةعراصملا  ةدـهاشم  بحأ  انأ  لوقي 
ينإف زافلتلا  زاهج  كلمأ  ينأ ال  ىلإ  ًارظنو  حابملا  وهللاو  لمعلل  يفاكلا  تقولا  كلمن  انحبـصأف ال  ةـشيعملا  رومأ  نآلا  تدـقعت  دـقو  ديـصلاو 

نيدهاشملا روهمجل  ةريثم  تاكرحب  نيعراصملا  دحأ  ءاج  ةرم  تاذو  اهتدهاشمل  يهاقملا  وأ  تاهزتنملا  دـحأ  ىلإ  ةـعراصملا  تقو  يف  بهذأ 
يبيبح اي  ةملك  قالطإ  زوجي  له  وه  يلاؤسو  هيلخ  بر  اي  بر  اي  هيلع  رتسا  يبنلا  يبيبح  اي  لوقي  مهدحأب  اذإف  مهل  ًاعيجـشت  نوحياصتي  اوذخأف 

ظفح عمتسأ  ملسم ؟  ريغ  صخشل  يبنلا 

017b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.02  ) ( 556  )  ( 286  ) 

 :- تايوتحملا  

ريخ1- هللا  مكازج  ينودشرأ  ددجتأ  وأ  ديدج  نم  ءوضولا  أدـبأ  له  تثدـحأ  ءوضولا  يف  تفـصتناو  لاورـسلا  تسبل  مث  ةروعلا  تلـسغ  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةريح ؟  يف  ينأل 

ظفح2- عمتسأ  ديلاب ؟  حاكنلا  بلط  مكح  ام  ًاضيأ  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  ميقملل ؟. حسملا  ةدم  يه  ام  ًاضيأ  لوقي 

ظفح4- عمتسأ  ًاحزام ؟  بذكلا  يأ  حزامملا  بذكلا  زوجي  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح5- عمتسأ  ليربإ !  ةبذك  نم  ىلاعت  هللا  همحر  خيشلا  ريذحت 

له6- روهـش  ةدع  نهنع  ىقبيو  هعم  رفـسلا  نم  امهؤابآ  امهعنميو  ريـسع  دالب  يف  ناتجوز  يل  اهرـصتخم  اذهو  ةـليوط  يهو  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  يف  مثأي 

نآلاو7- رخافتلاو  ايندلا  بحو  طقف  سولفلا  يف  عمجي  وه  كلذلو  يعرـش  ٍرذـع  نودـبو  ةـيدابلا  يف  ةنـس  نم  رثكأ  هتجوز  كرت  ٌلجر  هيف  لوقي 
مأ ال زوجي  لمعلا  اذه  لثم  لهف  طقف  سولف  عمجي  يكلو  روهـش  ةعبـس  نم  رثكأ  ةدم  دـعب  ىلإ  لجر  نود  نكلو  اهلهأ  عم  ةـيدابلا  يف  اهكرات 
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ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ًاعيرس  ةدافإلا  وجرن 

018a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.65  ) ( 560  )  ( 306  ) 

 :- تايوتحملا  

اميف1- هيضقأ  نأ  يل  زوجي  له  ينتاف  يذلا  مويلا  اذه  ضقأ  ملو  يناثلا  ناضمر  رهـش  ءاجو  رفاسم  انأو  ناضمر  رهـش  نم  ٌموي  ينتاف  دقل  لوقي 
ظفح عمتسأ  نآلا ؟  ءاضقلا  يل  زوجي  لهو  ضقأ  مل  انأو  تراد  ةنسلا  نأب  ًاملع  دعب 

عمج2- يل  زوجي  لهف  اهنم  ةبيرق  ةدلب  ىلإ  رفسلا  ىلع  تمزع  موي  تاذو  ةالصلا  رـصقأ  تنكو  ةديعب  ٍةدلب  ىلإ  ضايرلا  نم  ًارفاسم  تنك  لوقي 
ظفح عمتسأ  لضفا ؟  امهيأف  زوجي  ناك  اذإو  ريخأت  وأ  ميدقت  عمج  ءاشعلاو  برغملا 

ربلل3- جورخلل  سانلا  اهلغتـسيو  ءاعبرألا  موي  نم  رهظلا  دـعب  نم  أدـبت  اهنأ  ٌمولعم  عوبـسألا  ةـياهن  ةـلطع  وأ  ةـلطعلل  ةبـسنلاب  خيـشلا  ةليـضف 
ةفاضإلاب ًاضيأ  عمجيو  ربلا  نم  ناكم  يف  ميقي  مهضعب  نكل  ةلاحلا  هذه  يف  نورفاسم  مهنأل  ةالـصلا  نورـصقي  مهو  عيبرلا  مايأ  يف  ًاصوصخو 

ظفح عمتسأ  عمجلا ؟  هل  زوجي  له  رصقلا  ىلإ 

لاق4- يـسدقلا  ثيدـحلا  مومع  يف  لخاد  وه  لهو  زئاج  ناولألاب  اهليكـشتو  قاروألا  ىلع  ناـسنإلاو  ناويحلاـك  حاورـألا  تاوذ  مسر  لـه  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةريعش ؟ ] اوقلخيل  وأ  ةبح  اوقلخيل  وأ  ةرذ  اوقلخيلف  يقلخك  قلخي  بهذ  نمم  ملظأ  نمو   ] ىلاعت

هذـخأف5- ياشلا  نم  بوك  برـشأ  تنك  ةرم  تاذ  يفو  نيينانويلا  تاجاوخلا  ضعب  يعم  لمعيو  ماحللا  مسقب  اتويوت  ةكرـش  يف  لمعأ  انأ  لوقي 
؟  هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالـسلاو  ةدافإلا  ىجري  مأ ال  امارح  نوكي  بوكلا  اذه  نم  هدعب  تبرـش  ول  لهف  يل  هدر  مث  هنم  برـشو  مهدحأ 

ظفح عمتسأ 

حبذلا6- ديعأ  له  يلع  اذامف  هنم  لكألا  زوجي  هنأ ال  تعمـس  دقلو  كلذ  نم  يلهأو  انأ  تلكأو  رذنلا  تذـفن  دـقلو  حـبذأ  نأ  ىلاعت  هلل  ترذـن  لوقي 
مكلو ٌءيـش  يلع  سيل  هنأ  وأ  رئاح  انأف  ينوديفأ  محللا  نم  تامارجوليك  ةثالثلا  براقي  ام  وهو  يلهأو  انأ  تلكأ  ام  رادقمب  جرخأ  مأ  ةـيناث  ًةرم 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج 

018b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.07  ) ( 526  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

لالح1- ريغ  ًالام  ناسنإ  بستكا  اذإ  ًايناث  هلعف  ءيش  لك  در  هيلع  بجي  له  بات  مث  ةيصوصللا  ىلع  شاعو  ًاصل  ناسنإلا  ناك  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  لاملا ؟ اذه  مكح  امف  بات  مث 

يباهذ2- يف  ترتحا  دقو  رهظلا  ةالـص  دعب  ةعمجلا  يف  كلذ  ناكو  مهدنع  سرع  ةميلول  ينوعد  دقو  ربلا  ةـيدابلا  يف  براقأ  هل  دـجوي  هنإ  لوقي 
ىلص لوسرلا  لوقل  ةوعدلا  ةباجإل  تبهذف  مهدنع  ةعمج  الو  ءالخلا  يف  نولصي  ةيداب  مهنأل  ةالـصلل  ىتح  وأ  ةعمجلل  دجـسم  دوجو  مدعل  مهيلإ 

باوثلا مكل  وجرأ  رزو  كلذ  يف  انيلع  لهف  روكذملا  ببسلل  ةعمجلا  ةالـصل  وأ  ةعامجلا  رـضحأ  مل  ينكلو  اوبيجأف  متيعد  اذإ  ملـسو  هيلع  هللا 
ظفح عمتسأ  ىلاعت ؟  هللا  نم 

نود3- اهجوز  قلطت  ةأرملا  نأ  ةيمالـسإلا  انتعيرـش  يف  زوجي  له  يلي  ام  لوح  اذـه  يلاؤس  مكل  مدـقأ  لوقي  اهجوزل  ةأرملا  قيلطت  نع  لأـسي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرن  كلذ  دعب  جاوزلا  اهل  قحي  يأ  اهجوزل  نكمملا  نم  لهو  هب  ٍبابسأ 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  يعفاشلا  بهذملا  ىلع  ءوضولل  ٌضقنم  وهأ  ةأرملا  سمل  انل  حضوي  نأ  مكجمانرب  نم  بلطن  لوقي 

016a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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016a- بردلا ىلع  رون 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.66  ) ( 537  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

ناكو1- يمالـسإلا  نيدـلا  لبق  نوجحي  اوناك  سانلا  نأ  يل  نيبت  نكلو  يمالـسإلا  نيدـلا  ةدالوب  تدـلو  جـحلا  ةـضيرف  نأ  يداـقتعا  بسح  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  مكازجو  هللا  مكقفو  يتدافإ  وجرأ  كلذ  ناك  فيكف  مالسإلل  مهوعدي  يك  جاجحلا  ءالؤه  يف  عمتجي  مالسلا  هيلع  لوسرلا 

نوددرتيو2- ةيضرم  تابونل  نوضرعتي  نيريثك  ًاسانأ  مايألا  هذه  يف  دجأ  ينإف  اذه  عمو  مارح  رحـسلا  نأ  نيقي  ملع  ىلعو  ملـسم  باش  انأ  لوقي 
نيرخآ سانأ  لبق  نم  نيروحـسم  مهنأ  نيبتيف  ةرحـسلا  نيمجنملا  دحأ  ىلإ  ةياهنلا  يف  نوبهذي  امنيب  جالع  يأب  مهدـفي  ملو  ءابطأ  ةدـع  ىلع 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  كلذ  يف  ينوديفأ  بتكلا  ضعب  لامعتساب  يأ  ةصاخلا  هتقيرطب  مهمالآ  نم  مهيفشيف 

عم3- رجاشت  هنأل  بلطلا  كلذ  ينم  بلطو  يتجوز  قالط  وهو  ينم  هبلط  يذـلا  هبلط  تضفر  مالك و  هنيبو  ينيب  لصح  ٌبأ  يل  هتلاسر  يف  لوقي 
هيف تمهاس  امم  ينمرحي  يلع و  ءوسيو  ينعطقو  هعم  شيعلا  نم  ينلزع  تاونس  رـشع  يهو  ةدملا  كلذ  نم  يبيـسنو  يلاخ  وهو  همع  ةنبا 

ضرملا يلع  دازو  ضيرم  اـنأو  ضفار  هنكل  هنيبو  ينيب  اوحلـصيل  اوطـسوتي  نأ  براـقألا  ضعب  نم  تبلط  هنإ  لوقي  يلع  دري  ـال  وهو  هل  بتكأ 
كلذ نع  انودـيفأ  يتنبو  يتجوزو  ينبا  توق  نع  ثحبلل  ينطو  نع  يدـعب  نع  يناعأو  يـضرم  نم  يناعأو  يل  هتعطاقم  نم  يناـعأو  هببـسب 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ 

يلمع4- ناكم  كرتأ  نأ  ينع  رـشابملا  لوئـسملا  نم  بلطأ  نأ  نايحألا  ضعب  ثدحيو  ةمهاسملا  تاكرـشلا  ىدحإ  يف  لمعأ  فظوم  انأ  لوقي 
اهب لـمعن  يتلا  ةكرـشلا  يف  ًاـمهاسم  سيلو  يلثم  فظوم  هنأ  ملعلا  عم  مويلا  كـلذ  رجأ  تبثتب  موقيو  كلذـب  يل  حمـسيو  تيبلا  ىلإ  رداـغأو 
ريغ وأ  ديدح  ةلواط  وأ  بشخ  ةلواط  لمع  لثم  ةكرـشلا  لاومأ  نم  ءيـش  لمع  وأ  عنـصب  يل  حمـسي  نأ  هنم  بلطأ  نأ  يل  نأ  ثدحي  كلذـك 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  هللا  مكازجو  كلذ  مكح  ام  ةمهاسملا  ةكرشلا  لاومأ  نم  اهنأ  ًاملع  ةميقلا  ةليلق  ءايشألا  نم  كلذ 

ظفح5- عمتسأ  يه ؟  امو  ةرافك  عفدي  لهف  ناسنإ  دي  نم  ائيش  لكأي  نأ  هسفن  ىلع  مّرح  ناسنإ  نأ  اهيف  اهلسرم  لوقي 

اهجوز6- اهربجأ  ًاريخأو  ةرافك  تعفد  كلذ  دعبو  تنخد  ًاريخأو  ناخدلا  برشل  دوعت  نل  اهنأ  نآرقلا  ىلع  تفلحو  ناخدلا  نع  تمّرح  ةأرما  لوقي 
ظفح عمتسأ  اهمكح ؟  امف  نخدت  دعت  مل  مث  نخدت  نأ 

016b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.14  ) ( 554  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  اهب  لمعلاو  اهب  لالدتسالا  زوجي  لهف  ةعوضومو  ةفيعضو  ةحيحص  ثيداحأ  اهيف  دجأ  ةنسلا  بتك  يف  تأرق  اذإ  لوقي 

عمتسأ2- يركش ؟  مكلو  كانه  ىلإ  ةاكزلا  تلـسرأو  ةيدوعـسلا  يف  مويلا  لمعأ  ينإو  نادوسلا  ىلإ  ةيدوعـسلا  نم  ةاكزلا  عفد  زوجي  له  لوقي 
ظفح

نوفرعي3- مهنأ  دقتعأ  ينأل  مهنادلب  ىلإ  مهتاوكز  نولـسري  مهنأ  يدوعـسلا  دلبلا  جراخ  نم  ةيدوعـسلا  يف  نوميقي  نيذـلا  ةوخألا  نم  ريثكلا  جرد 
ظفح عمتسأ  نوفرعي ؟  نم  اهب  اوربي  نأ  نوديري  مهنأ  وأ  نيقحتسم  سان  كلانه 

روضح4- بسح  كلذو  رهظلا  دعب  جرخأو  ًاحابـص  ةنماثلا  ةـعاسلا  يف  ماودـلل  رـضحأو  ىربكلا  ضايرلا  ةـمكحم  يف  لمعأ  يننإ  لئاسلا :  لوقي 
امك فصنلاو  ةيناثلا  ىلإ  فصنلاو  ةعباسلا  ةعاسلا  نم  ماودلا  نأ  ثيح  كلذ  يل  زوجي  له  يلاؤسو  هبتكم  يف  لمعأ  يذلا  هفارصناو  يـضاقلا 

ظفح عمتسأ  يتايحت ؟  صلاخ  مكلو  يضاقلا  دعومب  ٍطبترم  يلمع  نأ 

مثإ5- لمحتي  فظوملا  اذه  له  فصنلاو  ةيناثلا  ةعاسلا  لبق  يأ  رهظلا  ةالص  دعب  جرخي  يضاقلاو  يضاقلا  لمعب  طبترا  يذلا  فظوملل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  فظوملا ؟  جورخ  يف  لخد  ًاضيأ  يضاقلل  نأ  وأ  هدحول  جورخلا  اذه 

ظفح6- عمتسأ  ةلودلا ؟  نيبو  هنيب  دقعلاب  فوي  ملو  ةلودلا  نم  هاضاقتيس  يذلا  لخدلا  ىلع  مكقيلعت  ام  ماودلا  ءاهتنا  لبق  يضاقلا  جرخ  ول 
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ظفح7- عمتسأ  ًامومع ؟  ةلودلا  يف  نيفظومللو  مهدنع  نيفظوملا  ةيقبل  ىذتحي  ًالاثم  وأ  ةودق  ًالثم  اونوكي  نأ  ةاضقلل  يغبني  يذلا  ام 

020a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.66  ) ( 568  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

مامإلا1- مايق  دنع  دجسف  ًادمع  دجسي  مل  وهو  عفرو  دجس  مامإلا  ًالثم  مامإلا  عبتي  مل  ةالصلا  ءانثأو  يلصي  ناك  ناسنإ  ىلع  ةعيرـشلا  مكح  وه  ام 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  ةدجسلا 

ظفح2- عمتسأ  ليثمتلاو ؟  فيرعتلا  نم  ًائيش  اهيلع  اوفيضت  نأ  ديرن  ةقفاوملل  خيش  اي  ةبسنلاب 

نيدلاو3- وأ  سيلبإ  نيدلاو  هللا  نعل  ناسنإلا  لوقي  كلذل  ًالاثمف  ةنعللا  ًالثم  ةـميتشلا  ىولب  يهو  ىولب  ناسل  لك  يف  ةـجرادلا  انتغل  يف  نولوقي 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  اذه  ىلع  مكتحامس  در  وه  امف  ناطيشلا 

؟ 4- مأ ال كلذ  زوجي  له  مامإلا  وه  ًارـس  أرقي  يذـلا  نأ  ملعلا  عم  رجفلاو  ءاـشعلاو  برغملا  تقو  يف  ةءارقلا  مدـع  ًارـس  ةالـصلا  ءادأ  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ 

ينبا5- ببسب  ةعمجلا  ةالـص  اهيف  رـضحأ  مل  تضم  رهـشأ  ةثالث  ةدمل  هل و  قفارم  انأو  ىفـشتسملاب  مونتو  ضرمل  ينبا  ضرعت  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  يداشرإ  وجرأ  نسلا  يف  ريغصو  ضيرم  هنأ  ثيح 

ىلع6- يلـصي  رخآلا  ضعبلاو  سلاج  وهو  يلـصي  ىـضرملا  ضعب  نكلو  اهتاقوأ  يف  ىـضرملا  ضعب  عم  ىفـشتسملا  لـخاد  ةالـصلا  يدؤي  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  كلذ  يف  له  ًاضيأ  سلاج  يأ  ةيبرع  يسرك 

ظفح7- عمتسأ  مهتالصو ؟  يتالص  مكح  ام  فقاو  مئاق  انأو  سولجلا  ةلاح  يف  مهو  مهب  يلصأ  انأ  لوقي  ًاضيأ 

مكح8- ام  ةلبقلا  ريغ  ىلع  مهنمو  ةراهط  ريغ  ىلعو  ةكرحلا  وأ  كرحتلا  ىلع  ردقي  ثيح ال  هريرس  ىلع  ةالـصلا  يدؤي  ىـضرملا  نم  ٌريثك  لوقي 
ظفح عمتسأ  ىضرملا ؟  ءالؤه  ةالص 

ظفح6- عمتسأ  ةالصلا ؟  لبق  ماقي  ءاعد  كانه  له  لوقي 

نأ10- ديرن  اهمدأو  اهمقأ  مهللا  لوقي  مهنم  ٌضعبو  اهمادأو  هللا  اهماقأ  نولوقي  نيملسملا  ضعب  كانه  ةالصلا  تماق  دق  ةالـصلا  ميقم  لوقي  امدنع 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نع  ًائيش  فرعن 

ظفح11- عمتسأ  لوقي ؟. اميف  ةالصلا  ميقم  ةعباتم  زوجي  له 

020b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.67  ) ( 565  )  ( 260  ) 

 :- تايوتحملا  

ديفتـسي1- له  ةـعمجلا  موي  ىلإ  ةـعمجلا  موي  يتأي  نأ  ىلإ  ةرجألاب  نآرقلل  ٌءارق  هربق  دـنع  اوعـضو  يفوت  اذإ  لجرلا  نأ  وه  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةزئاج  ةءارقلا  هذه  لهو  هربق  ىلع  ةءارقلا  هذه  نم  تيملا 

نبا2- ورمع  ةصقب  نوكسمتيو  تيملا  عم  ًاضيأ  نوملكتيو  هللا  نوركذيو  هللا  نورفغتسي  ةدم  هربق  دنع  نوقبي  تيملا  نفدي  نأ  دعب  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  مكح  ًاضيأ  ديرن  روزجلا  رحن  ةدم  هربق  دنع  اوقبي  نأ  هيعيشم  نم  بلط  يذلا  صاعلا 

عمتسأ3- ربقلا ؟  يف  بساحي  دعي  ملو  ةمايقلا  موي  ىلإ  ىرخألل  هيقأت  ةعمجلا  نإف  ةعمجلا  موي  ىلإ  هربق  ىلع  نوءرقي  اولظ  اذإ  هنأ  حيحـص  له 
ظفح

نم4- طقست  له  تيملا  لهأ  اهعفدي  يتلا  ةقدصلا  هذهف  ةالصلل  طوقـس  اهنأب  نوعديو  مهارد  وأ  ًاحمق  ةقدص  نوطعي  هلهأ  نإف  لجرلا  يفوت  اذإ 
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ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ًائيش  ةليللاو  مويلا  يف  سمخلا  هضورف 

مكح5- امف  ةدئاف  نودـب  نكلو  كلذ  نع  اهاهنأ  ينأ  مغر  دـحأ  انيتأي  وأ  دـحأل  بهذـت  نأ  تدارأ  اذإ  اهتنيز  سبالم  سبلت  يتجوز  نإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح6- عمتسأ  اهنم ؟  اذه  مكح  امف  لعفت  الو  لعفأ  هللا  ءاش  نإ  لوقت  اهترمأ  اذإ  ًاضيأ  لوقي 

هذـه7- يف  تناكو  اهب  عمتجا  ًابيرقت  رهـشب  جاوزلا  لبقو  ةاتف  نم  جوزت  ناسنإ  يف  ةيمالـسإلا  ةعيرـشلا  مكح  ةـفرعم  وجرأ  هتلاـسر  يف  لوقي 
ليزج مكلو  مأ ال  مهجاوز  حصي  وأ  زوجي  لهو  ةيمالـسإلا  ةعيرـشلا  مكح  ةفرعم  وجرأف  رخآلا  وه  كلذـكو  ةـئطاخ  ةـناسنإ  اهجاوز  لبق  ةـلاحلا 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟ 

يتلا8- مايألا  كلتل  ةداعإلا  اهل  قحي  له  ةيرهـشلا  ةداعلا  ببـسب  ناضمر  يف  رطفت  يتلا  ةأرملا  يلي  اـميف  ءاـملعلا  يأر  اـم  هتلاـسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  اهترطفأ ؟ 

ظفح6- عمتسأ  بئاغ ؟  مهدلاوو  اهدالوأ  بست  يتلا  ةأرملا  مكح  ام  لوقي  بيط 

ظفح10- عمتسأ  قفوملا ؟  هللاو  انودشرأ  اهجوز  نم  ٍنذإ  نود  جرخت  يتلا  ةأرملا  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  ًابئاغ ؟  ناك  اذإ  جورخلا  يف  همأ  وأ  هيبأ  نم  نذأتست  نأ  اهل  له 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 |  لوألا |   |

021a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 645  )  ( 386  ) 

 :- تايوتحملا  

نآلا1- فافزلا  تاوعد  رثكأ  نأ  فرعت  كنإو  تابرطملا ،  نم  ركنم  دوجو  مدع  طرـشب  نكلو  ةبجاو  ةميلولا  وأ  ةوعدلا  ةيبلت  نإ  ةـلئاسلا :  لوقت 
فيكو ال باهذـلا  نع  عنتمأ  مأ  ةـبرطم  دوجوب  يملع  عم  ةوعدـلا  يبلأ  له  هللا  كدافأ  ينربخأف  ركنملا ،  اذـه  رييغت  عيطتـسن  الو  تاـبرطملاب 

ظفح عمتسأ  ةميلولا ؟  كلت  ىلإ  باهذلا  لجأ  نم  رطفت  ًاعوطت  ةمئاص  تناك  ول  ىتح  ةباجإلاب  هللا  انرمأ  دقو  بهذأ 

دقع2- يف  اهبجاوح  نم  دـئازلا  ةاتفلا  تجرخأ  اذإ  ًامارح  ربتعي  ًاضيأ  لـهف  ًاـمارح  ناـك  اذإو  صقلا ،  سيلو  بجاوحلا  نم  دـئازلا  جارخإ  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  فافزلا ؟  ةليل  وأ  اهنارق 

ظفح3- عمتسأ  نيقاطنلا ؟  تاذب  اهنع  هللا  ىضر  ءامسأ  ةديسلا  تيمس  اذامل  لوقي 

ظفح4- عمتسأ  روص ؟  اهيف  قاروأ  لامعتسا  ىلع  مكقيلعت  ام 

ظفح5- عمتسأ  لمعلا ؟  كلذ  مكح  امف  اهيلع ،  نوشميو  سانلا  اهيلع  سلجيو  ةنس  نيثالث  نم  رثكأ  اهل  ةربقم  انيدل  دجوي  ةعمج  لوقي 

ظفح6- عمتسأ  دجسملا ؟  اذه  ةماقإ  مكح  امف  راتمأ ،  ةرشع  دعب  ىلع  ادجسم  اهدنع  اونبو  سانلا  ماق  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  يهنلا ؟  تاقوأ  يف  اهديعي  لهو  ةالصلا  ديعي  له  ةساجن  هبوث  يفو  لجرلا  ىلص  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  ينمزلي  يذلا  امف  اهضقأ  ملو  تاونس  سمخ  لبق  مايأ  ةثالث  ترطفأ  هتلاسر  يف  لوقي 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  80ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26219
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
21
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

هيلع9- له  ءيـش  هنم  لكأي  الو  هعيبيو  هعرزي  يذلا  لهف  ءارـشلاو ،  عيبلل  تاقلا  يف  ةعارزلا  رثكأ  نميلا  يف  اندنع  نإ  يناثلا  هلاؤس  يف  لوقي 
هولحأو هنم  نزخي  نميلا  ءاملع  ضعب  ثيح  نم  لالح ،  مأ  مارح  وه  له  انوديفأ  ءيش  هيلع  له  تاقلا  يف  يرتشيو  عيبي  يذلا  ىلع  لهو  مثأ ، 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  مكلو  انوديفأ 

ظفح10- عمتسأ  هذه ؟  عفدت  تقو  يأ  يفو  ةاكز ،  يرهشلا  يبتار  ىلع  بترتي  له  هتلاسر  يف  لوقي 

-11 ، رـصقلاو عمجلا  يل  قحي  له  رتم ،  وليك  ةـئامعبرأو  فلأ  دودـحب  يقيرط  ناكم  يف  موي  لك  ناكم ،  يف  ميقم  ريغ  قئاس  ةـنهمب  لمعأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  ءاشعلا  ةالص  ترخأ  اذإ  ءيش  يلع  لهو 

021b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.18  ) ( 566  )  ( 312  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  ينوديفأ  زوجي  مل  اذإو  ربقلا ،  ءانب  زوجي  له 

هنأ2- ينعي  دصقي  وه  تمونتـسا  ىنم  يف  ةثلاثلا  ةليللاب  وأ  ليللا  يف  تنك  امدنع  نكلو  هللا ،  دـمحلاو  جـحلا  ضرف  تيـضق  نيتنـس  ذـنم  لوقي 
ةمركملا ةـكم  ىلإ  يتدوع  دـنعو  ناطيـشلا ،  تمجرو  ءاسملا  ىتح  تيلـصو  تمميت  سمـشلا  لبقو  ًاـبنج ،  ثلاـثلا  مويلا  تحبـصأو  ملتحا 

لهو ًاحيحـص ؟  يجح  ناك  له  يمالعإ  وجرأ  حبذأ  مل  نآلا  ىتح  لوقي  تيـضمو ،  ةضافإلا  فاوط  تفطو  ءاشعلاو  برغملا  تلـصو  تلـستغا 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ًابجاو  حبذلا 

ظفح3- عمتسأ  ءامب ؟  لستغي  ناسنإلا  نإ  ًالثم  نع  مميتلا  يفكي  الأ 

ظفح4- عمتسأ  نأ ؟  دلبلل  اودرو  اذإ  مهمزلي  له  اهنع ،  نومميتيو  تابانج  ةدع  مهيلع  نوكي  ربلا  يف  نوميقي  نيذلا  ةيدابلل  ةبسنلاب  بيط 

ظفح5- عمتسأ  ةقباسلا !  يدهلا  ةلأسم  نع  ةباجإلا 

ام6- هيطعأ  يننإف  ناكدلا  يف  انأو  نيكـسم  جاتحم  ءاج  اذإ  نكلو  عيبلا  يف  هدعاسأ  تاقوألا  ضعب  انأو  ناكد  يف  يرتشمو  عئاب  يدلاو  نإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةزئاج  ةقدصلا  هذه  يهف  يبأ ؟  ةين  ىلع  اهلعجأ  مهللا  يسفن  يف  لوقأ  يننإ  ملعلا  عم  يدلاو  نذإ  نودب  هيلع  عيطتسأ 

اذإ7- هجاتحا  ام  هب  يرتشأ  يكل  اههباشي  ام  وأ  نيرـشع  وأ  ةرـشع  لثم  ريثكلاب  تسيلو  سولف  ناكدلا  نم  ذـخأ  تاقوألا  ضعب  يننإ  ًاضيأ  لوقي 
هربخأ نأ  ديرأ  انأو ال  موقي . . .  نأ  هتربخأ  اذإ  فاخأ  نكل  اهكرتا و  ينعي  دصقأ  تسلو  يدـلاو  يناري  نأ  ريغ  نم  اهذـخأ  نكلو  قوسلا ،  تلزن 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ينوتفأ  مارح  يل  ربتعت  سولفلا  هذه  لهف 

ركذيو8- اذكو  اذك  ةالـص  كل  يلـصأ  نأ  تيون  ينأ  مهللا  ةالـصلا  تقو  ءاج  اذإ  لوقي  نييرـصملا  ةوخألا  ًاصوصخو  سانلا  ضعب  عمـسأ  يننإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  حيحص  لوقلا  اذه  لهف  برغملا  ةالص  يف  ناك  اذإ  تاعكر  ثالث  وأ  تاعكر  عبرأ  ًارضاح  ًاضرف  ةالصلا 

نأ9- هنم  ًاداقتعا  طاوشأ  ةعبس  ةورملاو  افصلا  نيب  ىعس  مث  عادولا  فاوط  فاطو  كسانملا  عيمج  لمكأو  مارحلا  هللا  تيب  ىلإ  جح  لجر  لوقي 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  نأ  هيلع  بجي  اذامو  مثإ ؟  هقحلي  لهو  زئاج .  هجح  لهف  لهجلا  ةقيرط  نع  يهو  اذكه ،  جحلا 

ظفح10- عمتسأ  بجاحلا ؟  رعش  فيفخت  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  تالامحلا ؟  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  ةدحاو ؟  ةريفض  وأ  ةدحاو  ةليدج  رعشلا  لدج  مكح  ام  لوقت 

ظفح13- عمتسأ  روهش ؟  ةدع  هرمع  ركذ  لفط  لوب  يبايث  ىلع  لزن  اذإ  مكح  ام  لوقي 

ظفح14- عمتسأ  ىثنألا ؟  لوبل  ةبسنلاب 

مكقفو15- مأ ال ؟  ةحيحص  يتالـص  نوكت  له  كلذب  رعـشأ  نأ  نود  ينم  عقب  ةيلخادلا  سبالملا  يلخادلا  رايغلا  ىلع  تدجو  رجفلا  ةالـص  دعب  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟

022a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26405

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

6ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.20  ) ( 576  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ، عايذملا حتاف  صخـشلا  ناكو  عايذملا ،  يف  انيلإ  عفري  يذلا  ضايرلا  ةنيدم  وأ  ةكم  ناذآ  لوقي  نالعإلا  نع  عوضوم  هيف  ضرعي  ةلاسرلا  هذـه 
وه امو  مأ ال ؟  نذؤملا  هعفري  يذلا  ناذآلا  نم  غارفلا  دعب  لاقي  يذلا  ءاعدلا  لوقن  له  ىهتنا  اذإو  هتعباتم ؟  زوجي  له  هتركذ  يذلا  ناذآلا  اذـهو 

ظفح عمتسأ  ًاريخ .  هللا  مكازج  مكحلا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  نالف ؟ "  هعفري  وأ "  ناذآلا "  عفر  ةملك "  يف  ظفحت  دقتعأ  اميف  مكل  ناك  دمحم  خيشلا  ةليضف 

شرفملاب3- تكني  نأ  زوجي  له  دجـسم  روص  شرفملا  اذـه  يف  دـجوي  ماـمإلل  عضوت  يتلا  ةداجـسلا  لوقي  داجـسلا  نع  لأـسي  يناـثلا  لاؤسلا 
 . ًاريخ هللا  مكازج  ينوديفأ  اهل ؟  ةميق  ةروصلا ال  هذه  نأب  ءيـش ؟  هيف  سيل  مأ  مامإلا  يلجر  تحت  دجـسملا  يف  دهـشملا  اذه  روص  عضويو 

ظفح عمتسأ 

يتالص4- يف  دجأ  تنكو  تقو ،  لك  يف  دجـسملا  ىلإ  باهذلاو  مايـصلاو  ةالـصلا  ىلع  ةقيقحلا  ةبظاوملا  تأدب  يبابـش  ةيادب  يف  لئاسلا  لوقي 
وأ لقأ  وأ  نينس  ةدم  لاونملا  اذه  ىلع  رارمتسإب  هب  ردابأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  يـضري  ام  لكو  ةدابعلا  بحو  عوشخلاك  ةريبك  ةهكن  يمايـصو 
نم ىرحألاب  وأ  سانلا ،  نم  بعاصملاو  لكاشملا  نم  ًابورـض  تهجاو  يننأ  وه  ةدملا  هذـه  لالخ  ثدـح  يذـلا  نكلو  رثكأ ،  وأ  لقأ  وأ  نيتنس 

مدهتو يبلق  يف  رخنت  تذخأ  اهريغو  تارثؤملا  هذه  لك  باش ،  انأو  يلع  ترثأ  يتلا  ةيسنجلا  ةفطاعلا  ىلإ  ةفاضإلاب  مالـسإلا  ىلع  نيدقاحلا 
سفن يف  يحور ،  يف  ًالصأتم  ناك  يذلا  بحلاو  هللا  قدصو  عوشخو  مايـصو  ةالـص  نم  ةدابعلا  رهوج  ينع  بهذف  قحلا ،  رون  رونلا ،  ىنب  ام 

نع نواهتلا  اذه  اذامل  كلذك ؟  انأ  اذامل  يسفن  مولأ  تأدب  هتاذ  تقولا  يفو  مايـصلاو ،  ةالـصلا  كرتأ  نأب  كلذ  مكل  دكوأو  ديرأ  يذلا ال  تقولا 
بلطأو بلقلا ،  حالـصب  وه  نوملعت  امكو  حالـصلا  نكلو  ًاحلاص  ًالجر  ىقبأ  نأو  قحلا ،  نيد  ىلع  تابثلا  وه  يئاعدو  يمامتها  لجو  تاـبجاولا 

هللاو اهتئارقب  ينودشرت  يتلا  بتكلا  يه  امو  باوصلا  لمعلل  ينودـشرت  نأو  لح ؟  ةلكـشملا  هذـهل  دـجوت  نأ  مكتدايـس  نم  بلطأ  وأ  مكنم 
ظفح عمتسأ  مكظفحيو ؟  مكاعري 

ظفح5- عمتسأ  ةرخالا ؟.  نع  هدعبت  ءايشأ  صخشلا  مامأ  عضي  ًاضيأ  كلذ  سيلأ  اهءارو  يعسلاو  ًالثم  ايندلا  تاذلم  يف  ءارغإلا  يف  ًاضيأ  مكيأر  ام 

رهـش6- ينفداص  مث  شيعلا  يتاوخأو  يتوخأل  مدـقأ  يكل  لمعلا  لجأ  نم  ةـيبرعلا  لودـلا  ضعب  ىلإ  رفاـسأ  جوزتم  ريغ  بزعأ  باـش  اـنأ  لوقي 
نم يل  سيلو  يلهأ  نع  دـيعب  يننأل  هيف ،  تابوعـصلا  ضعب  ينتفداص  هنأل  هنم  مايألا  ضعب  يف  ترطفأو  ناـنبل ،  يف  اـنأو  كراـبملا  ناـضمر 
ديرأ انأو  ينودشرأ  مايالا  هذه  يف  ىلصأ  انأو  ةنس ،  نيرشعو  ةعبرأ  يرمع  نآلا  ةنس ،  رـشع  ةعـست  تقولا  كلذ  يف  يرمع  ناكو  ينمدخي ، 

تقولا قيـض  نم  نكل  دوصقم  ريغ  مايالا  كلذ  يف  ترطفأ  امدنع  ًاملع  ةلأسملا ،  هذهب  لحلا  وه  امو  ةرافك ،  مأ  مايـص  حصي  له  اهيـضقأ  نأ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  ام  نيرشعلاو ،  عبرألا  نس  يف  نآلا  وهو  رشع  ةعساتلا  يف  وهو  رطفأ  هنأل  ءاضقلا  رخأتل  ةبسنلاب  نكل 

انتدافإ8- ءاجرلا  تيملا ،  دـفي  مل  نآرقلا  نأ  ىلع  اورـصأ  ينعي  اورقأ  اورـصأ ،  سانلا  ضعب  هيف  مأ ال ،  تيملا  دـيفي  نآرقلا  له  لـئاسلا  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاركشو 

بصني9- لهو  مأ ال ؟  حيحص  اذه  له  نيعبرأ  ةليلو  رـشع  ةسمخ  ةليلل  تيملل  لمعتـسي  اميف  متأملا  عدب  نع  انتدافإ  ءاجرلا  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  انتدافإ  ءاجرلا  ةثالث  مأ  موي  تيملل 

022b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 639  )  ( 302  ) 

 :- تايوتحملا  

ةمايقلا1- موي  اهب  ىوكي  ةقرو  قرحي  نم  نأ  تعمس  يننأل  لجو  زع  هللا  مسا  دقتعا  ينعي  مسا  هيف  وأ  نآرقلا  نم  ةقزمم  قاروأ  قرح  له  لوقي 
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ًايلاح 90نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054438

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450618

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479877

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116280795

ظفح عمتسأ  ةباجإلا ؟  مكنمو  قيفوتلا  هللا  نم  وجرأ 

يطعيو2- ةيدوعسلا ،  يف  انه  يدوعس  لاير  عفدأ  نأ  ىنعمب  كنبلا  قيرط  نع  مهاردلا  ليوحت  مكح  ام  لوقي  دوقنلا  ةطـساوب  ليوحتلا  نع  لأسي 
كلذ دعبو  ديربلا  قيرط  نع  برغملا  ىلإ  هثعبأو  انه  نم  ىلإ  ملـسي  كيـشلا  بجومب  لوقي  وأ  كيـشلاو  برغملا ،  يف  كانه  يبرغم  مهرد  يل 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟  قفتملاو  كانه  ثوعبملا  غلبملا  هب  ملتسي 

كانه3- ةلمعلا  سفن  اهملتـست  نل  كنبلا  يف  اهتعـضوو  ًايبرغم  ًادوقن  ًالثم  تيرتشا  ول  كنأل  ىلوألا  ةقيرطلا  نع  ةحودنم  وه ال  خيـشلا  ةليـضف  اي 
ظفح عمتسأ  ةلمع ؟  كانه  ملستل  ةقرو  ًاضيأ  ىطعت  امنإو 

ديكوتلاو4- حيـضوتلا  عم  ةلاحلا  هذـه  يف  ئراقلا  عضو  ةـقيقح  ىدـم  امو  دـحاو ،  توصب  ةـعامج  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس  يف 
ظفح عمتسأ  يتايحت ؟  اولبقت  ًاماتخو 

سلجو5- ئراق  ءاج  ةـعمجلا  ةالـصل  لوألا  ناذألا  وأ  ةـعمجلا  ةالـصل  نذأ  اذإ  ةيمالـسإلا  راطقألا  ضعب  يف  هذـه  نم  ةـبيرق  ةـقيرط  كاـنه  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  هيجوت  كانه  له  أرقي ،  هنكل ال  ةءارقلا  ديجي  نم  كانهو  نوعمتسي ،  ةيقبلاو  عفترم  توصب  نآرقلا  أرقي  ذخأو  دجسملاب 

مل6- اذإو  هب ،  عفتني  ملع  اهنم  ركذو  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنا  تيملا  تام  اذإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  وهو  ثيدحلا  اذه  ىنعم  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  ملعلاب ؟  عافتنالا  عاطقناب  هلمع  عطقني  مأ  ناك  هلمع  نوكيو  رجأ  هل  له  هتوم  دعب  هب  عفتني 

ظفح7- عمتسأ  سمشلاو ؟  لظلا  نيب  مونلا  مدع  نم  ةمكحلا  امو  لفنلاو  ضرفلا  سمشلاو  لظلا  نيب  ةالصلا  مكح  ام 

دق ال8- دـعي ،  ءيـش ال  قرـس  اهبقاوعو ،  رومألاب  هتفرعم  مدـعو  هلهج  مايأ  ةطيـسب  ةـجاح  رخآ  ناسنإ  نم  قرـس  ناسنإ  لوقي :  ريخألا  هلاؤس 
نكلو هبحاص ،  فرعي  وهو  اذه  هلعف  ىلع  مدن  قراسلا  اذه  دشرأو  لقعو  ربك  املف  قرـس ،  يذلا  ءيـشلا  اذه  عاضو  الاير ،  نيرـشع  يواسي 

؟  ىلاعت هللا  مكباثأ  انتفا  لعفي  اذام  وأ  يواست  مك  فرعيو  اهموقي  نأ  دـعب  اهتميقب  قدـصتي  له  لعفي  اذامف  رمألاب  هل  حرـصي  نأ  هنم  يحتـسي 
ظفح عمتسأ 

023a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.85  ) ( 538  )  ( 276  ) 

 :- تايوتحملا  

ءوضولا1- ةنس  تيلصو  ترهطتو  تلـستغا  ينأ  مانملا  يف  تيأرو  عامجلا ،  لصحو  جاوزلا  دقعناو  ةأرما  تبطخ  دق  ينأ  يمانم  يف  تيأر  لوقي 
ظفح عمتسأ  جوزتت ؟  مل  اهنأ  ثيح  ةأرملا  هذه  ةبطخ  ينمزلي  له  ًالوأ  يلي  امع  لاسأ  نأ  ديرأو  ، 

ظفح2- عمتسأ  مانملا ؟  يف  تلستغا  دق  انأو  ةبانجلا  هذه  لسغ  لسغلا ،  ينمزلي  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح3- عمتسأ  تأضوتو ؟  تلستغا  نأ  دعب  اهتيلص  ينأ  يمانم  يف  تيأر  يتلا  ءوضولا  ةنس  ءاضق  ينمزلي  له  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

ضعب4- نم  تعمـسو  جوزتم  انأو  ًارهـش ،  ةرـشع  ةسمخ  يلهأ  ىلإ  عجرأ  مل  ةكلمملا  ىلإ  يلوخد  خيرات  نمو  ةكلمملاب  لمعأ  يرـصم  انأ  لوقي 
لعفأ مل  ول  لهو  للحتلا ،  اذـه  فيك  يردأ  الو  هتجوزو ،  عمتجي  نأ  لبق  للحتلا  هيلع  بجاو  نوكي  لماك  ماع  هتجوز  نع  باغ  نم  نأب  ساـنلا 

ظفح عمتسأ  مكاعريو  مكقفوي  هللاو  باوثلا  ليزج  انع  مكل  نوكيو  ةباجإلا  يف  ةضافإلا  مكتليضف  نم  وجرأ  مارح ،  نوكي 

نم5- رثكأ  اندـنع  نوكي  يكل  يدـلو  مساب  ضرقتـسا  نأ  تيأرو  ًانكـسم  يل  ترمعو  يراقعلا  كنبلا  نم  تضرقتـسا  لوقي  يراقعلا  كـنبلا  نع 
ةقيقحلا يف  هللا ؟  مكقفو  ينودـيفأ  مأ ال  كلذ  يل  زوجي  له  يدـعب  نم  ينبأل  نوكتـس  نكاسملا  هذـه  نأ  ًاملع  هراجيإ ،  نم  ديفتـسنل  لزنم 

ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  ريغ  يهو  ةلاكولا  وأ  مسالا  ةيرع  نع  ثيدحلا  طسب  وجرن 

وأ6- ةـجوزلا  سفنل  كلملاو  مهنع  بئان  وهو  هتجوز  وأ  هنبا  مساب  ضرتقا  الثم  ولف  نيعمتـسملا ،  ضعب  ىلع  سبل  كانه  نوكي  نأ  ىـشخن  نكل 
ظفح عمتسأ  نبالا ؟.  سفنل 

023b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 198  ) 
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 ( تياباغيم  1.85  ) ( 518  )  ( 168  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  قباسلا !!!  طيرشلل  راركت  طيرشلا  اذه 

024a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 514  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

يلاوح1- يلو  تامامحلا  هذه  مادق  مادق ،  يلصأو  ةلبق  نمو  نامامح  يمادقو  هب  سلجأ  نسحأ  ناكم  هيفو  تيب  يدنع  دجوي  اهتلاسر  يف  لوقت 
انأو مأ ال ،  ةحيحص  تتاف  يتلا  يتالص  لهو  مأ ال ،  نهيلع  يلصأ  نأ  يل  زوجي  له  فرعأ  مل  نآلا  دعبو  يمادق ،  وهو  يلصأ  انأو  رهـشأ  ةسمخ 

ظفح عمتسأ  هللا .  مكقفو  فرعأ ،  مل 

نع2- قصبي  نأ  دارأ  اذإ  يلـصملا  رطـضي  الأ  هيمدـق  تحت  وأ  هراسي  نع  قصبي  امنإو  هنيمي  نع  الو  همامأ  قصبي  ـال  متلق  دـمحم  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  تفتلي  نأ  هراسي 

نم3- اندجو  الو  اهرمعن ،  سولف  انيدل  دجوي  الو  ةريثك ،  ةدم  اهلو  يتخأو  يمأو  انأ  يل  طقف ،  ةشوحمو  ةيـضاف ،  ضرأ  يدنع  دجوي  تخألا  لوقت 
هللا مكازج  انودـيفأ  اهيلع ،  يكزن  ملو  اهكرتن  زوجي  له  اهيلع ،  ةاكزلا  دـجن  مل  انك  اذإو  اهنم ،  دفتـسن  مل  نحنو  ةاكز ،  اهل  لـهو  اـهيرتشي ، 

ظفح عمتسأ  ًاركشو .  ًاريخ 

ًارفك4- رفاكلا  دـيزيو  ًاناميإ  نمؤملا  دـيزي  نآرقلا  نأ  تفرع  دـقف  هنم ،  ىـشخأ  ًاريكفت  ركفأ  نايحألا  ضعب  يف  نكلو  ملـسم  باش  اـنأ  لوقي : 
 ، بيرقتلل ةلثمألا  برض  عم  يعانقإ  وجرأ  ضقانتلا  اذه  لصحي  فيكف  دحاو ،  هلصأ  ناسنإلاو  ًادحاو  نآرقلا  سيلأ  لوقأو  سلجأ  مث  ًانايـصعو ، 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

دح5- نمو  ةيدوألا  نوطب  نم  لمرلا  ذخأن  اننأو  تنمـسإلل  حلاص  لمر  انيدـل  دـجوي  الو  لابجلا ،  سوؤر  يفو  ةـيدابلا  يف  يننإ  هتلاسر  يف  لوقي 
دح يف  هذخأن  يذلا  لمرلا  يف  مثإ  انيلع  لهف  ءاملا  تانازخ  هب  حلـصنل  مهنم ،  نذإ  نودـب  هذـخأنو  سان  دـح  نمو  سان  كلم  نم  ينعي  سان ، 

ظفح عمتسأ  مهنذإ ؟  نودب  سان 

يف6- ناسنإلا  اهعضي  يتلا  يهو  لوقي  هللا ،  مكباثأ  ينوديفأ  لالح  مأ  مارح  ةمشلا  له  ةمشلا ،  لالح ،  مأ  مارح  ةمشلا  له  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
نم ةـعومجم  يهو  ةريزجلا  بونج  بونجلا ،  يف  ةـصاخ  سانلا  ضعب  اهلمعتـسي  يتلا  عاونألا  نم  عون  خيـشلا  ةليـضف  اي  هذـه  اهجميو ،  همف 

ياشلا وأ  ناخدلا  هباشت  ينعي  يهو  بارتلا  يف  هقـصبي  مث  هقير  عمجيو  ةليوط  ةدم  همف  يف  ىقبتو  هناسل ،  تحت  ناسنإلا  اهعـضي  قيحاسملا 
ظفح عمتسأ  اهلعف ؟  نع  رخأتي  امل  هسأر  عجوت  وأ  ناسنإلا  بيصت  اهنأل 

انيدـل7- دـجوي  هنأ  ثيح  رطملا  عوقو  عم  ءاـملا  نازخ  ىلإ  حوري  يذـلا  ليـسلا  ىرجم  يف  لوبتو  ةـعارزلا  برخت  يتلا  بـالكلا  لـتق  زوجي  لـه 
عمتسأ هللا ؟  مكباثأ  انودـيفأ  ءاملا  يراجم  يف  بالكلا  سلجت  اهنأو  اهريغ ،  انيدـل  دـجوي  الو  راطمألا  هايم  نم  انبرـشل  برـشل ،  ءام  تانازخ 

ظفح

024b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.99  ) ( 526  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

رـشع1- ثلاثلا  نرقلا  ءاملع  نم  ركاش  دـمحأ  نب  نسح  نب  ناـمثع  فيلأـت  نم  داـشرإلاو  ظـعولا  يف  نيحـصانلا  ةرد  باـتك  يف  تأرق  لوقت 
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نم كلذ  ريغو  ةريثك ،  ثيداحأ  باتكلا  اذه  يف  دروو  اهباذعو  رانللو  اهميعنو ،  ةنجلل  ًافـصوو  ةعاسلا  مايق  دنع  سانلا  لاوحأل  ًافـصو  ةرجهلل 
ظفح عمتسأ  باتكلا ؟  اذه  يف  خيشلا  ةليضف  يأر  وه  امو  رابخألاو  فصولاو  ثيداحألا ،  هذه  ةحص  ىدم  نع  لأسنف  ايندلاو  نيدلا  رومأ 

مويو2- ةـفرع  مويك  ةليـضفلا  مايألا  ناضمر  يف  اهترطفأ  يتلا  مايألا  هذـه  يـضقت  نأ  لبق  تماصف  مايـص  ءاضق  اهيلع  ناك  نم  مكح  اـم  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  دعب  اهمايص  ضقت  ملو  ءاروشاع 

يف3- يعرـشلا  مكحلا  وه  ام  غبار  ةنيدم  نم  ع . ط . لسرملا ص . لوقي  ىفوتملا  ةجوز  ريغل  مايأ  ةثالث  نم  رثكأ  دادحلا  نع  لأست  ةـلاسر  هذـه 
فافز ةلفح  ىلإ  باهذلاب  وأ  ةضيرمل  ولو  ةرايزلاب  هءانثأ  نمقي  امو  ًاموي  نيعبرأ  دادحلا  ةرتف  نلعجي  نهبراقأ  دـحأ  ةافو  دـنع  ءاسنلا  ضعب  نأ 

ظفح عمتسأ  روزت ؟  يتلا  نم  يأ  اهنم  نرخسي  نهنأف  تلصح  اذإو 

؟ 4- مكاعري هللاو  مميتلا  زوجي  لهف  دـيعلا  دجـسم  يف  ءاـم  دوجو  مدـعو  تقو  كاـنه  نكي  ملو  دـيعلا  ةالـص  يف  اـنأو  ءوضولا  ضقتنا  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ 

طقف5- ةبطخلا  عمسيل  فوفصلا  فلخ  سلجو  ديعب  ءاملا  وأ  ديعب  ًاضيأ  هلزنم  وأ  ديعب  دجـسملا  نأل  ةالـصلا  كردي  نل  هنأب  مزج  وأ  دقتعأ  اذإ  نكل 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  يدؤي  الو 

اذه6- لهأ  ديريو  ناكسلا  رثكو  هدنع  ةراحلا  تماق  ًاريخأو  ريغص  هنكلو  ميدق  دجسملا  اذهو  هتوخإلو  هل  ًادجسم  ىنب  هدلاو  نأ  ركذي  هتلاسر  يف 
؟  همده داري  يذلا  ميدقلا  دجسملا  ناكم  يف  نكسم  ءانب  زوجي  لهف  كلذ ،  نم  عسوأ  دجـسم  ءانبل  هراجحأ  اولقنيو  دجـسملا  اومدهي  نأ  يحلا 

ظفح عمتسأ 

ةعست7- اهيلخأ  مايأ  ةينامث  تناك  اذإو  ةينامث  ريصتو  موي  دوزأ  مزال  مايأ  ةعبس  ترطفأو  ناضمر  يف  ةداعلا  ينتئاج  اذإف  ساوسو  ةبحاص  انأ  لوقت 
نأ يل  ليخيو  مويلا  اذه  يف  سوسوأ  نيدـلا  ءاضق  يف  نأ  ناضمر  يف  ناك  ءيـش  وأ  ىوهلا  نم  ءيـش  يقلح  يف  راطو  ةـمئاص  تنك  اذإو  ، 

لوقت اهنأ  مهملا  كلذ ،  دعبو  نيموي  وأ  موي  ةداعلا  ينتئاج  اذإ  ناضمر  رهـش  يفو  ناضمر ،  رهـش  يف  مويلا  كلذ  ديعأف  حيحـص ،  ريغ  يمايص 
ظفح عمتسأ  اهل ؟  لحلا  امف  ًامئاد  ديزت  اهنإ  لوقت  ناضمر ،  مايص  اهيف  ددعتو  ةليوط  اهتلاسر  يف 

بنذ8- ينقحلي  له  هللاب ،  رفكو  أطخ  هنأ  فرعأ  انأو  ىلاعت  هللا  نبا  حيـسملا  نأ  بوتكم  هيفو  يحيـسم  باتك  وهو  باتك  يف  تأرق  يننإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللاب ؟  رفكو  ءاطخأ  ةدع  هيف  باتكلا  نأ  مغر  ًاريخ  هللا  مكازج  ينودشرأ  ةءارقلا  هذه  يف 

ظفح9- عمتسأ  ظفحلا ؟  لجأل  هنم  روس  ديدرت  ةلواحم  وأ  ناضمر  يف  ًارظن  نآرقلا  ةوالت  لضفأ  امهيأ  لوقي 

ظفح10- عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  اذه  يف  مكحلا  امف  اردنكلا  ىلع  ءوضولا  يف  نوحسمي  سانلا  نم  ريثك  لوقي 

زوجي11- لهف  تاعـضر ،  سمخ  نم  رثكأ  عضر  دـلولا  نأب  ًاملع  ناتنب  تنبلا  لبق  ناكو  اهتنب  عم  دـلو  تعـضرأ  ةأرما  لوقي  رخأ  لاؤس  هيدـل  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  اهدعب  تنبو  تنبلا  لبق  يذلل  ءاطغلا  فشك 

025a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.36  ) ( 522  )  ( 282  ) 

 :- تايوتحملا  

امدنعو1- ءاضق ،  كانه  نأ  ملعت  تناكو ال  ةدالولا ،  ببسب  ًاماع  ةرشع  ةسمخ  لبق  كلذو  ناضمر  نم  نيرهـش  ترطفأ  يتدلاو  لئاسلا :  لوقي 
ًاماع نوتس  براقي  اهرمعو  لزهلاو ،  فعضلا  ببـسب  ةضيرم  اهنأل  ءاضقلا  عيطتـست  الو  اهرمأ ،  نم  ةريح  يف  تراس  ءاضقلاب  ًاريخأ  تعمس 

ام لكل  نودعتـسم  نحنو  اهيلع  بترتي  اذام  ًاريخ ،  هللا  مكازج  ينودـيفأ  هلل ،  ًاعوطت  لاوش  نم  تسلا  موصت  تاونـس  عبـس  اهل  نأ  ملعلا  عم 
اهل عمسن  ملو  روهش  لبق  نيباطخ  تلسرأ  عيذملا  يزيزع  ةحفصلا  رخأ  يف  رمحألا  طخلاب  قيلعتلاب  لوقي  ركـشلا ،  ليزج  مكلو  اهيلع  بترتي 
ىلع ىلوألا  تضرع  دقو  ىلوألا ،  كلئاسر  تعيذأ  يثراحلا  هللا  دبع  خأ  اي  لوقن  اهرمأ ،  نم  ةريح  يف  يتدلاو  نأل  درلاب  عارسإلا  ءاجرلا  در ن 
ىلع ةباجإلا  كيلإو  ويدارلا  عمست  مل  كنأ  امبر  نكلو  رصانلا  يلعلا  حلاص  خيشلا  ةليضف  ىلع  ةيناثلاو  نيميثعلا  حلاص  نب  دمحم  خيشلا  ةليضف 

ظفح عمتسأ  نيميثعلا ؟  حلاص  نب  دمحم  خيشلا  ةليضف  نم  هذه  كتلاسر 

لوقيو2- ًاعيمج ،  يبراقأو  معلاو  لاخلا  تانب  ًالثمو  مامعألا ،  تويب  لوخدو  ليبقتلاو  مراحملا ،  ريغ  ءاسنلا  ىلع  ميلـستلا  يف  عرـشلا  مكح  ام 
براقألاو لهألا  ةوعدب  رمألاو  ةنـسحلا  يف  ةظعوملاو  ريخلا  دصقب  تويبلا  هذه  ىلع  لوخدلاو  هللا ،  عرـش  ريغ  ىلع  شام  عمتجم  يف  نحنو 
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ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوتفأ  مهنيد  يف  مهرضي  امع  مهيهنو  مهفيرعتل 

ظفح3- عمتسأ  مفلا ؟  عم  وأ  دخلا  عم  اهلبقي  نأ  زوجي  الأ  اهسأر ،  لبقي  هنإف  ةدلاولا  امأ  هتجوز ،  لبقي  هنأ  متركذ 

هيلع4- نوكي  لهو  هصنب ،  سيل  ًالثم  ثيدـحلا  لوقي  نكلو  ظعاوملا ،  يقلي  نأ  هنيد  يف  هقفتملا  هنيد ،  يف  هقفتلا  ملـسملا  ناـسنإلل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ 

انأو5- ةيناث  ةرم  تعجر  موي  مك  دعبو  تهتنا  مث  رهش ،  لك  لثم  مايأ  ةتس  تذخأو  ةيرهشلا  ةداعلا  ينتءاجو  ةيضاملا  ةنسلا  ناضمر  تمص  لوقت 
يفو ةعطقتم ،  اهنأل  هيف  ترطفأ  موي  مك  فرعأ  انأو ال  اذكهو  ىرخأ  ةرم  تعجر  مث  رخألا  مويلا  تمصو  تهتنا  موي  تذخأو  ببسلا  فرعأ  ال 
اذـهلو مك  فرعأ  ةـعطقتملا ال  ىرخألا  مايألا  امأ  مايأ ،  ةعبـسلاو  ةتـسلا  يه  اهفرعأ  يتلا  نألو  مايأ  ةعبـس  تذـخأو  يناث  تعجر  رهـشلا  رخأ 

يلع لهو  ًاريخ ،  هللا  مكازج  ينودـيفأ  طقف ،  مايأ  ةـسمخ  هيف  ترطفأو  تمـص  مث  هيلع ،  يهو  يناثلا  ناضمر  ءاـجو  اهتمـص ،  اـم  ببـسلا 
ظفح عمتسأ  يبأ ؟  تيب  نم  معطأ  نأ  يل  زوجي  لهو  ةرافك 

ننسلا6- نم  ًائيش  ىلصأ  لهو  ًاعيمج ،  سمخلا  تاولصلا  رصق  يل  زوجي  لهف  ةكلمملا  ندم  نيب  ًامئاد  رفسلا  ينم  بلطتت  يلمع  فورظ  لوقي 
ظفح عمتسأ   ؟

دق7- يننأ  ملعلا  عم  مالتحالل  ًاراثأ  ةيلخادلا  يـسبالم  ىلع  تيأر  ىحـضلا  دـعبو  رجفلا  تيلـصو  تيـضوتو  رجفلا  يف  يمون  نم  تظقيتسا  لوقي 
ظفح عمتسأ  نيملسملل ؟  ةالصلاو  ريخلا  هيف  امب  هللا  مكقفو  انوديفأ  كلذ  تفرع  نأ  دعب  تيلص  ام  ديعأ  له  رجفلا  تيلص 

مايأ8- ةثالثب  اهتياهن  دعبو  تهتناو  كرابملا  ناضمر  يف  ةيرهـشلا  ةداعلا  ينتءاج  امدنع  يرمع  نم  ةرـشع  ةعـساتلا  يف  ةاتف  انأ  ةلئاسلا :  لوقت 
مأ ال مايألا  كلت  مايص  ديعأ  لهف  تيلصو  اهيف  مدلا  يلع  عجر  يتلا  مايألا  كلت  تمصو  ناضمر ،  رهش  ةيقب  يعم  رمتساو  ىرخأ  ةرم  مدلا  عجر 

ظفح عمتسأ   ؟

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟  اهيف  مدلا  يلع  عجر  يتلا  ةرتفلا  كلت  يف  مرحلا  لخدأو  نآرقلا  يف  أرقأ  نأ  يل  زوجي  له 

025b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.06  ) ( 544  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

اذامف1- ناضمر  راهن  نم  ةعطقتم  تارتف  يف  تارم  ثالث  يتجوز  ىلع  تعقوف  جاوزب  دهع  ثيدح  تنك  ماع 1398 ه ـ ناضمر  يف  يننأ  هلاؤس 
ىلإ جاتحا  يننأل  جرح  يف  نوكأس  كلذ  دـنعو  نيعباتتم  نيرهـش  رهـش ،  موي  لك  نع  موصأ  لهف  ةرافك  يلع  اذإو  ةرافك ؟  يلع  لهف  لعفأ ؟ 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  ةعباتتم  روهش  ةتس 

ربخلا2- يف  انه  اندنع  دجاسملا  ءابطخ  دحأ  ىتفأ  دقو  ءوضولا ،  سكعب  هنأ  مأ  موصلا  لطبي  ةوهـشب  ناضمر  راهن  يف  اهليبقتو  ةـجوزلا  مض  له 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  ًاقالطإ  مايصلا  دسفي  ناضمر ال  راهن  يف  ةوهشب  ليبقتلاو  مضلا  نأ 

ةدئاف3- ام  لوقي  نيعمتـسملا  دحأب  ينأك  نذإ  هب ،  مزلي  هنإف ال  هنع  لأسي  نأ  دـيري  وهو  ًائيـش  ةـبطخلا  يف  عمـس  اذإ  هنأ  متركذ  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  تءاج  ام  ىلع  اهقبطنو  اهب  مزتلن  مل  اذإ  ةبطخلا 

ةيناثلا4- ةعكرلا  لمكي  ملو  ملسو  ةدحاو  ةعكر  ىلصو  انيلإ  مضناو  لجر  لخد  كلذ  دنع  ةدحاو  ةعكر  انيدأ  دق  انكو  حيوارتلا  ةالـص  ءانثأ  يف  لوقي 
؟  مأ ال ةعكرلا  هذه  ئزجت  له  وه  لاؤسلاو  ميركلا ،  نآرقلا  نم  ةيآ  نيـسمخ  براقي  ام  ةـعكرلا  يف  أرقي  مامإلا  نأل  اهب  يتأي  نأ  هنكمي  ناكو 

ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  نيلصملا ؟ عم  لخدي  ملو  ةليللا  هذه  هتالصل  ةياهن  اهلعجي  نأ  دارأ  ول  بيط 

وأ6- حيوارتلا  ةالص  يلصي  مامإلا  امنيب  ءاشعلا  ةالص  يلصي  نأك  ةلفان  يلصي  مامإلا  ناك  اذإ  ةضيرف  مامإلا  عم  يلـصي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةرخآلا ؟  ميعنو  ايندلا  يف  ريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  ىرخأ  ةلفان  يأ 

ضعب7- ىفخأ  رجاتلا  اذه  ناك  اذإف  لوقعملا  حبرلا  ةفاضإ  دعب  بعشلل  اهوعيبيل  ةضفخم  راعسأب  راجتلا  ىلإ  نيومتلا  علس  يطعت  ةموكحلا  لوقي 
راجتلا دحأ  نأب  ًاملع  مارح ،  مأ  مارح  هل  حومـسملا  نم  رثكألا  حبرلا  اذـه  لهف  تذـفن ،  بعـشلل  لاقو  دوسألا ،  قوسلاب  اهعيبل  علـسلا  هذـه 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرنف  كلذ ،  ةحصب  هل  ىتفأف  انيدل  ًاملاع  ىتفتسا 
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026a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.25  ) ( 580  )  ( 333  ) 

 :- تايوتحملا  

ةبجاو1- اهنإ  يناثلا  لوقيو  ناضمر  يف  الإ  ةبجاو  اهنأ  اندحأ  لوقيف  ناضمر  راهن  يف  ءوضولا  يف  ةضمضملا  مكح  ىلع  انفلتخاو  ءالمز  نانثا  نحن 
هللا مكباـثأ  كـلذ  يف  مكحلا  نع  حيـضوتلا  مكتليـضف  نم  وجرن  ناـضمر  يف  ةضمـضملا  يف  ةـغلابم  نودـب  نكلو  ناـضمر ،  رهـش  يف  ىتح 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  مكازجو 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  هموص  حصي  لهف  ناضمر  رهش  نم  الإ  لصي  مل  صخش  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  ةتبلا ؟  يلصي  موص ال  هل  حصي  له  يلصي  الو  موصي  صخش  لوقي 

دجاسملا4- نأ  امك  انتيب  نم  بيرق  دجـسم  دـجوي  الو  رـصبلا  ةـفيفك  ينأ  الإ  عماج  دجـسم  يف  الإ  زوجي  ـال  فاـكتعالا  نأ  ملعأ  ةـلئاسلا :  لوقت 
؟  ةدابعلا نع  ءيـش  ينلغـشي  تيبلا ال  يف  يننأ  ًاملع  تيبلا ،  يف  فكتعأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ءاسنلل ،  صـصخم  ناكم  اهيف  دجوي  ةدـيعبلا ال 

ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  بابسألا ؟  يه  امف  هيف  تلزن  يذلا  لسلستلاب  بتكت  مل  ميركلا  نآرقلا  روس  لوقت 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  ليصفت  وجرأ  ضيحلا  ءانثأ  ةدابعلل  ةبسنلاب  زوجت  يتلاو ال  ةأرملل  زوجت  يتلا  ءايشألا  يه  ام  لوقت 

ءانثأ7- ميركلا  نآرقلا  ةءارق  يف  ئطخأ  نايحألا  نم  ريثك  يف  ينكلو  وهسلا  ةدجـس  دجـسي  هتالـص  يف  ىهـس  اذإ  ناسنإلا  نأ  ملعن  نحن  لوقت 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  دوجس  كلذ  يف  له  ينم ،  دصق  نع  سيل  كلذو  تايآلا  يف  رخأو  مدقأ  نأك  ةالصلا 

ظفح8- عمتسأ  اهتاعكر ؟  ددعو  اهتيقاوم  يه  امف  دجوت  تناك  نإو  راهنلا  ءانثأ  ىدؤت  ةسمخلا  تاولصلا  ريغ  تاولص  كانه  له 

تـسل9- يننأب  ملعلا  عم  مامإلا ،  رـضح  ىتح  تقؤم  لكـشب  مامإ  دجـسملا  يف  تنيعو  مامإ ،  هل  دجوي  الو  انيدـل  دجـسم  دـجوي  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  حيوارتلا ؟  ةالص  يف  روسلا  ددرأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ةماع ،  ءزج  نم  ةروس  نيرشع  الإ  ظفحأ 

ظفح10- عمتسأ  ةعكر ؟ لك  دعب  دحأ  هللا  وه  لق  ةروس  ددرأ  نأ  يل  زوجي  له  لوقي 

ظفح11- عمتسأ  اذه ؟  ةحص  ىدم  امف  ليللا  مايق  يفو  حيوارتلا  يف  نآرقلا  متخ  نم  دبال  هنأ  ىري  سانلا  نم  ريثك 

026b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.04  ) ( 532  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

مل1- نالجر  اهعم  ناكو  ليـسغتلاب  موقي  نم  اودـجي  ملو  ةـيرق  ىلإ  اهب  اوبهذو  اهلـسغي ،  نم  اودـجي  ملو  رفـسلا  يف  ةأرما  مهعم  تيفوت  لوقت 
 ، اهليسغت يف  ىده  ريغ  ىلع  اهنأ  تفرع  كلذ  دعبو  ةليلو ،  موي  مهعم  تيقب  نأ  دعب  تنفدو  اهتلسغو  تدهتجاف  تيملا  ليـسغت  ةقيرط  افرعي 

ظفح عمتسأ  ةنس ؟  نيثالث  لبق  اذه  لصح  دقو  كلذ ،  يف  ةرافك  اهيلع  لهف 

-2 ، ناضمر يف  اهمـصأ  مل  يتلا  مايألا  ءاضق  دـعب  مث  ةتـسلا  موصأ  مأ  ةتـسلا ، مايأ  عم  ناضمر  نم  ينتتاـف  يتلا  ماـيألا  ءاـضق  زوجي  لـه  لوقي 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  انع  هللا  مكازج  كلذ  نع  انوديفأ 

وهـسلا3- دوجـس  وأ  ةلماك  ةالـصلا  ةداعإ  هب  ينمزلي  لهف  ناتعكر  دعب  اهتركذـتو  تاعكرلا  دـحأ  نم  ةدجـس  يأ  نع  تيهـس  اذإ  هيف  لوقي  لاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  كلذ  نم  ينوديفأ 

ظفح4- عمتسأ  راهنلا ؟  نم  ىحضلا  يف  اهاضقف  ديعلا  ةالص  كردي  مل  هنأ  هتلاسر  يف  لوقي 

نم5- ةريبكلا  قادص  نم  مهيلع  تلخد  ةروكذملا  ضرألاو  تانب ،  ثالثو  نيدلو  بقعو  ةيعارز  ضرأ  فلخو  ةنس  نيرشع  ذنم  يدلاو  يفوت  لوقي 
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يتلا تنبلا  نأب  ًاملع  امهادـحإب ،  صتخت  مأ  ًاثانإو  ًاروكذ  ًاعيمج  هدالوأل  ثاريم  يه  له  ةروكذـملا  ضرـألا  نـآلاو  ركذ ،  اـم  بجوم  ىلع  هتاـنب 
اهيبأل تنبلا  نم  ءاطعلا  دعب  ةدافإلا  وجرأ  كلاومأ ،  نم  لام  اهنإ  تلاقف  ةروكذملا  ضرألا  ةايحلا  دـيق  يف  اهدـلاو  تطعأ  اهقادـص  نم  ضرألا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ركشلا  ليزج  مكلو 

لوقتو6- نهـسفنأ  ىلع  نيطلاو  بارتلا  عضوب  ًامومع  موقتو  ءاكبلاب  ءاسنلا  موقت  ةأرما  وأ  لجر  تومي  امدنع  رـصم  يف  ثدـحي  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  طلغ ،  مأ  حيحص  اذه  له  بعص  قارفلا 

ةرم7- ءاكبلاب  نوموقيو  ةربقملا ،  يف  هيلإ  باهذلاب  ءاسنلا  نم  ديقفلا  لهأ  موقي  تيملا  ىلع  مايأ  ةعبـس  يـضمي  امدـنع  مهتلاسر  يف  نولوقي 
وأ ماع  ةدمل  هيلع  نزحلاب  نوموقيو  نيعبرألا  لمكي  امدنع  ىرخأ  ةرمو  ةـقيرطلا ،  سفن  نورركي  ًاموي  ةرـشع  ةـسمخ  لمكي  امدـنعو  ىرخأ ،

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  ةدافإلا  مكتليضف  نم  وجرن  مأ ال  زوجي  له  حرملاو ،  بعللا  نم  راغصلا  نومرحيو  رثكأ 

هللا8- ىلع  لخدن  نحن  نلوقيو  انعم ،  باهذلا  ىلع  ءاسنلا  نم  انبراقأ  ضعب  رـصيو  مهيلع  محرتلاو  اناتوم  ىلع  مالـسلل  ديعلا  مايأ  بهذـن  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكقفو  مأ ال ؟  انعم  نهب  بهذن  له  كلذ ،  يف  عزجي  الو  نحني  نهنأ ال  ًاملع  انبابحأ  انومرحت  نأ ال 

027a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.09  ) ( 590  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  انيدل  نيذلا  ةذتاسألا  نم  ريثك  هلعفي  ام  اذهو  ةسردملا  راج  وهو  دجسملا  يف  يلصي  نم ال  مكح  ام  لوقي 

يف2- نيذلا  ءاسنلاو  لافطألا  هعنم  امنإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لعفي ، ملو  مه  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  خيـش  اي  مكلوق  يف 
ظفح عمتسأ  تويبلا ؟ 

رازإلا3- نم  نيبعكلا  نم  لفسأ  ام  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لاق  ًايونعمو  ًايدام  يتآلا  ثيدحلا  انل  اوحرـشت  نأب  مكتليـضف  نم  وجرأ  لوقي 
دقو نيبعكلا  تحت  باـيثلا  نوسبلي  برعلا  لودـلا  يف  ًاـصوصخ  نيملـسملا  رثكأ  نـأل  ًارظن  ةالـصلا  زوجي  لـهو  يراـخبلا ،  هاور  راـنلا  يفف 

ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  دجاسملا ،  يف  ةمئألا  ضعب  تدهاش 

سانلا4- ضعب  راص  هنأ  ىلإ  هالغ  ببـسب  رهملا ،  ةيحان  نم  ًانوناق  تذختا  دق  يتليبق  نأب  مكديفأو  ورمع  ينب  لئابق  دحأ  نم  يننأب  مكديفأ  لوقي 
رـشع ةسمخ  رهملا  نوكي  نأ  تررق  يتليبق  نأ  تلق  امكو  ةـماشغ ،  مأ  ةـفرعم  يه  له  يردأ  الو  دـعب ،  امف  فلأ  نيـسمخب  مهتانب  نوجوزي 

نم هتنبا  جوزي  نل  هنإ  هلوقب  هيلع  در  فسألل  نكلو  هتنبا  هجوزي  نأ  ةليبقلا  لاجر  دحأ  نم  بلطي  يتليبق  لاجر  دحأ  ءاج  دقو  مهنيب ،  اميف  فلأ 
نأ ىـسع  هودشرت  نأو  كلذ  مكح  اوحـضوت  نأ  مكتليـضف  نم  وجرأف  قوف ، امف  فلأ  نيـسمخ  ديري  هنأو  مهدـنع  رهملا  صخرل  ًارظن  ةـليبقلا 

 . هللا مكقفوو  مكاعري  هللاو  كلذ  نع  ينوديفأ  اهتناهإو ، هتنبا  عيب  نود  بيجي  امب  عنقي  نأو  هلوسرو ،  هللا  هنـس  ىلإ  يدـتهيو  مكعمـسي  نوكي 
ظفح عمتسأ 

يف5- ندرألا  يف  عبرأو  ةيدوعسلا ،  يف  تاونس  تس  اهنم  ءانبأ ، ينيتأي  ملو  تاونس  رشع  هعم  تشع  لوقت  اهجوز  تالماعم  نم  يكتـشت  ةارما 
هدلاو نأ  الإ  هدلاو ،  مرتحأو  همرتحأ  نآلا  انأو  جوزت  هنأ  ينربخأ  داع  املو  ةنس ،  نم  رثكأ  بيغت  مث  ةنـس  لك  يلإ  يتأي  ناكو  يجوزو  انأ  يتليف 

ظفح عمتسأ  فرصتلا ؟  اذه  لثم  فرصتي  نأ  لجرلل  لهف  يف ،  ملكتي 

ظفح6- عمتسأ  ةنس ؟  نم  رثكأ  ةدملا  هذه  لثم  ينع  بيغي  نأ  هل  زوجي  له  لوقت 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ءيش  يلع  له  ةرخآلاو ؟  ايندلا  يف  كحماسي  هللا ال  هل  تلق  ًاضيأ  لوقت 

ظفح8- عمتسأ  همرتحأ ؟  انأو  يف  هدلاو  مالك  مكح  ام  لوقت 

ظفح9- عمتسأ  ناتخلا ؟  مكح  ام  لوقي  لأسي 

له10- نآلا  لمعلا  امف  ناتخلا ،  يعدتـسي  يلاحلا ال  هعـضو  نأ  ثيحب  هنتخأ  نأ  ردقأ  الو  نوتخم  ةئيه  ىلع  هركذو  دـلو  لفط  يدـنع  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  اذام  مأ  هلاح  ىلع  هكرتأ 

027b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.88  ) ( 567  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

قارعلا1- يف  انأو  تيوكلا  نم  ةعمجلا  ةالص  ةالصلا ،  لقني  امدنع  عايذملا  عم  يلصت  وأ  اهيلصت  تيبلا  يف  يأ  ةعمجلا  ةنس  ةالص  ةأرملا  ىلع  له 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكقفو  ينوديفأ 

ظفح2- عمتسأ  اهلزنم ؟  يف  وأ  مامإلا  عم  ةعمجلا  ةأرملا  ةالص  لضفأ  امهيأ 

ظفح3- عمتسأ  مالحألا ؟  ريسفت  يف  وهو  يسلبانلل  مانألا  ريطعت  باتك  ةءارق  زوجي  له  لوقت : 

ينإو4- ةـثالثلا ،  نسلألا  عمجت  ةرئاد  اهتيادـب  يف  نسلألا  هذـهو  يمف  يف  نسلأ  ةـثالث  يل  نأ  مانملا  يف  تيأر  ينإ  لوقت :  اـيؤر  اهيدـل  ةـلئاسلا 
ظفح عمتسأ  يفاشلا ؟  لحلا  ىلع  ينوبيجت  نأ  مكوجرأ  هريسفت ،  امف  ملحلا  اذه  نم  ةفئاخ 

لهو5- ريبزلا ،  انديـس  يف  وأ  ةبيغلاو ،  يداهلا ،  يلعو  ةرـضحلا  يف  امك  ءايلوألاو ،  نيحلاصلا  ضعب  روبق  اهيفو  دجاسم  يف  ةالـصلا  زوجت  له 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اذه  هللاب  كرش  ربتعي 

نيب6- ءاعدلا  اذه  ةطـساو  ربتعي  له  نيحلاصلاو  ءايلوألا  هاج  يأ  كدنع ،  مههاجب  انبر  نولوقي  هللا  نوعدي  امدـنع  سانلا  نم  مسق  ًاضيأ :  لوقت 
ظفح عمتسأ  هتاكربو ؟  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو  هبرو  دبعلا 

028a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.19  ) ( 588  )  ( 311  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهجوز ؟. اهل  دوعي  الو  طقف  ةدحاو  ةقلطب  ةأرملا  قلطت  نأب  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  هيف ؟  مالسإلا  يأر  امو  ةرسألل  ةبسنلاب  كلذ  ررض  امو  اهاضر ،  نودب  هتنبا  بألا  جوزي  نأب  زوجي  له  لوقي 

عمتسأ3- ةأرملا ؟  هذهل  ًاقادص  وأ  ةرسألا  هذهل  هعفد  ام  ريغ  بلطي  نأ  جوزلل  له  ةرـسألا ،  هذه  هقيطت  الام ال  ًالثم  ةيدف  جوزلا  بلطي  دق  متلق 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  سانلا  نيب  ةرشتنم  هذه  نأ  ثيح  اذه  انل  اوحضو  همأل  وأ  رخآلا  لجرلا  ىبأل  لجرلا  ةنعل  مكح  ام  لوقي 

نورضي5- مهنأ  ًاديج  ًاداقتعا  ةيمالسإلا  لودلا  ضعب  يف  هنومسي  يذلا  ءايلوألاب  دقتعي  هنكلو  يكزيو  يلصيو  موصي  يذلا  ملسملا  ريـصم  ام  لوقي 
مكح امف  لاوقألا  هذه  لثم  نالف ،  اي  هللاب  وأ  يتنب  وأ  ينبا  يفـش  اذإ  اذـكو  اذـك  كل  نالف  اي  لوقيف  يلولا  اذـه  ءاعدـب  موقي  هنأ  امكو  نوعفنيو 

ظفح عمتسأ  هيف ؟  ملسملا  ريصم  امو  كلذ 

لهو6- حيحص  اذه  لهف  كلذب ،  ةالصلا  لطبتو  ةقالمع  ةباد  وأ  ءانسح  ةيراج  ينقزرا  مهللا  ةالصلا  يف  ايندلا  ذالمل  لاؤسلا  زوجي  ءاهقفلا ال  لوقي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  لفنلاو  ةضيرفلا  نيب  قرف  كانه 

عمتسأ7- حيحص ؟  اذه  لهف  ىرسيلاب  حيبستلا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبثي  مل  هنأ  نولوقي  ىنميلا  عم  ىرسيلاب  حيبستلا  دقع  مكح  ام 
ظفح

اهتءارق8- مكح  امو  ةرهطملا  ةنـسلاو  دـجو  نإ  نآرقلا  نم  ليلد  وه  امو  نآرقلاب  ةـخوسنم  يه  لهف  ةـمدقتملا  بتكلاو  ليجنإلاو  ةاروتلا  لوقي 
ظفح عمتسأ  عالطإلل ؟  لماعلل  ةبسنلاب 

مأ9- كانه  ةالصلا  ريصقت  يل  زوجي  لهف  ًاموي  نيرشع  كانه  ثكمأ  فوسو  ندنل  ىلإ  رفاسأ  نأ  ديرأ  انأ  لوقي  ءوضولاو  ةالصلا  رـصق  نع  لأسي 
ظفح عمتسأ  ال ؟ 

ءادأل10- ةقيرطلا  يه  امف  ةرئاطلا  يف  ءام  يدل  دجوي  الو  تاولـصلا  ىدحإ  تقو  ءاجو  ةدـيعبلا  دالبلا  دـحأ  ىلإ  ترفاسو  ةرئاطلا  تبكر  اذإ  لوقي 
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ظفح عمتسأ  متمدو ؟  ءوضولاو  ةالصلا 

028b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.12  ) ( 445  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  27ب !!! )  مقر (  طيرشلل  راركت  طيرشلا  اذه 

029a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.12  ) ( 563  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ناذآلا ؟  دعب  يبنلا  ىلع  مالسلاو  ةالصلا  ةصاخو  اهقبطم  اهيلع  باثي  اهيلع ،  باثي  مأ  بقاعي  ةعدبلا  قيبطت  له 

اهانيعوو2- اهانأرق  مجرلا  ةيآ  هيلع  هللا  لزنأ  اميف  ناكف  باتكلا  هيلع  لزنأو  قحلاب  دـمحم  ثعب  هللا  نإ  باطخلا  نب  رمعل  ةـبطخ  تأرق  لوقي 
هللا باتك  يف  مجرلا  دجن  ام  لئاق  لوقي  نأ  نامز  سانلاب  لاط  نإ  ىشخأف  هدعب  انمجرو  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  مجرف  اهانلقعو 
غولب باتك  يف  تدـجوف  مجرلا  ةـيآ  تثحبف  ةـبطخلا ،  رخأ  ىلإ  ىلاـعت ،  هللا  باـتك  يف  قح  مجرلا  نإو  هللا ،  اـهلزنأ  ةـضيرف  كرتب  اولـضيف 

نب رمع  لاق  امك  باتكلا  يف  دجوي  ةـيآلا ال  اذـه  نأ  بجعلاو  امهومجراف ))  اينز  اذإ  ةخيـشلاو  خيـشلا  ىلاعت ((  هلوق  يهو  ص 271  مارملا 
اوركذت نأو  اهيف  تناك  ةروس  يأو  اهتءارق  يف  حانج  لهو  ببـسلا ،  امو  بتكلا ،  يف  اهجرخ  يذـلا  نم  لاؤسلاو  اذـه ،  هتبطخ  يف  باطخلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو  ريخلاب  هللا  مكازج  ملعلاو  ةليضفلا  باحصأ  اي  اوبيجأ  اهدعب  يتلا  ةيآلاو  اهلبق  تناك  يتلا  ةيآلا 

هلام3- يف  هدلاول  فرـصتلا  نأل  اهيفني  هدلاو  مأ  اهجوز  لام  يف  قحلت  هتجوز  له  يح  هوبأو  ةجوزو  ادالوأ  كرتو  ينعي  رخأو  لجر  تام  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ   ؟

له4- يردن  نكلو ال  هتعـضرأ  اهنأ  تركذ  دقو  تيفوت  يهو  اهمأ  نم  عضر  دلولا  اذه  نأ  كشي  نكلو  اهجوزتي  نأ  دـيري  مع  نبأ  اهل  تنب  يف  لوقي 
يف مكيأر  امف  تارم  سمخلا  غلبي  ءيـش ال  هتعـضرأ  اهنإ  تلاقو  دـلولا  اذـه  مأ  انلأسو  لوقيو  مأ ال ،  اهتانب  نم  هجاوز  مرحي  ًاعاضر  هتعـضرأ 

ظفح عمتسأ  ةيضقلا ؟  هذه 

029b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.14  ) ( 523  )  ( 254  ) 

 :- تايوتحملا  

نإ1- ءيش ،  يأ  هنع  فرعأ  الو  هفرعأ  جوزل ال  روهش  ةتس  يلاوح  نم  يدلاو  ينجوزو  رشع  ةسداسلا  رمعلا  نم  غلبأ  ةاتف  يننإ   : ً ةلئاسلا لوقت 
ثالثلاب قلطو  ًاديدش  ًابرض  ينبرـض  موي  يفو  ينبرـضي ،  هنإ  ًادبأ ،  هبحأ  انأ ال  طقف ،  رهـشأ  ةسمخ  جوزلا  اذه  عم  تشعو  هيلع  ينربج  يدلاو 

ينعنم يدلاو  باذعلا ،  دشأ  يف  ةبذعم  ةنيزح  يننإ  ينكرات  وهو  روهـش  ةرـشع  يلاوح  نم  مهدنع  نآلا  انأو  يلهأ ،  ىلإ  تدـعو  تارم ،  تس 
كذـخأ نإ  ةرفظ ،  هملكأ  نل  لوقي  يدـلاو  و  رثكأ ، وأ  تاونـس  سمخ  دـعب  الإ  اهقلطأ  نل  لوقي  جوزلا  اذـهو  ببـس ،  ـالب  يتسارد  لاـمكإ  نم 

الو هنم  فاخنو  انيلع  بعـص  يدلاو  نإ  هلك ،  جاوزلا  لام  ىتح  ذخأو  هيلع ،  ينربج  يدلاوو  مه ، يف  يننإ  مكوجرأ  لعفأ  اذام  كرتي ،  وأ  كذخأي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لحلا ،  مكوجرأ  لعفأ  اذام  ًادبأ ،  ءيش  يأ  نع  هملكأ  ردقأ 
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ظفح2- عمتسأ  رثكأ ؟  وأ  تاونس  سمخ  دعب  الإ  اهقلطأ  نل  لاقو  اهكسمأ  هنأو  كلذ  تركذ  يه  ثالثلاب  تارم  تس  اهقيلطتل  ةبسنلاب 

ظفح3- عمتسأ  هنع ؟.  هللا  يضر  رمع  تافو  دعب  مكحلا  ريغت  له  نكل 

صخشلا4- نأو  بنج ،  انأو  تيحص  لوقي  تمونت ،  دقار  تنك  ام  ةلاح  يفو  دقار ،  تنك  مايألا  نم  موي  يفو  صخـش  دنع  لمعأ  تنك  ينإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامو  مثإ  يلع  له  لستغأ  نأ  لبق  نآرقلا  تيلشو  نآرق  فحصم  يعم  لسرأ  هيدل  لمعأ  يذلا 

حاورأل5- هلعجأ  مهللا  لوقيو  ةحيبذ  تيب  لك  حـبذي  ىلوألا  رـشعلا  يف  ةـجحلا  وذ  رهـش  لخد  اذإ  ةداع  اندـنع  دـجوي  هيف ،  لوقي  رخأ  لاؤس  هيدـل 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  ريخ  لك  هللا  مكازج  انوديفأ  حيحص  اذه  له  تاومألا ،  جح  اندنع  هنومسيو  ماع  لك  ءيش  اذهو  اناتوم ،

هللا6- مكازج  ينوديفأ  مأ ال ؟  مارح  اذه  لهف  هيلع ،  تفـشك  اهجوز  اهقلط  دعبو  اهجوز  اهقلط  دق  ةجوزو  جوز  نع  ينودـيفأ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟ 

اهذـخأيو7- يتأي  هنإف  هتيلوم  تقلط  اذإ  نـآلا  ساـنلا  ضعب  هلعفي  اـم  فـالخ  ىلع  اذـه  نهدرب }  قحأ  نهتلوعبو  ىلاـعتو { :  هناحبـس  هلوق  يف 
ظفح عمتسأ  ةضيرعو ؟  ةليوط  ةلأسم  نوكتو  ةيعرشلا  ةمكحملل  بهذيو  ناسكاشتيو  اهنم  ًاضيأ  اهجوز  عنميو  اهب  بهذيو 

030a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.26  ) ( 542  )  ( 275  ) 

 :- تايوتحملا  

تأرق1- يواونلا  فرـش  نب  ايركز  يبأ  نيدـلا  يحم  ظفاحلا  ثدـحملا  مامإلا  نع  نيحلاصلا  ضاير  باتك  يف  تأرق  انأ  مكفرعأ  لئاسلا :  لوقي 
نم هتوم  دنع  ينعي  هتايح  رخأ  يف  لاق  نم  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقي  ًائيـش ،  هنع  ركذيو  هتافو  ركذـيو  ةريثك ،  ثيداحأ 

مالـسإلا ةيبرت  ىلع  نهابرو  تانب  عبرأ  هل  ناك  نمو  ةـنجلا ،  لخد  غولبلا  لبق  لقأ  وأ  دالوأ  ةـثالث  هل  تام  نمو  ةـنجلا ،  لخد  هللا  الإ  هلإ  لاق ال 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاقو  ةنجلا )  يف  تيب  هل  ينب  هتوم  دنع  هلل  دمحلا  لاقو  ريغصلا  نسلا  يف  دلو  هل  تام  نمو  ةنجلا ،  لخد 
لاقي باب  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاقو  ًافيرخ )  نيعبـس  رانلا  نع  رانلا  نع  ههجو  هللا  دعبأ  الإ  هللا  ليبس  يف  ًاموي  ماص  نم  ) 

باذـكلاو قراسلاو  لتاقلاو  ينازلاو  ابرلا  لكأ  لاب  امف  ةحيحـصلا  ثيداحألا  نم  كلذ  ناـك  اذإـف  نومئاـصلا )  اـهنم  لخدـي  ناـيرلا (  باـب  هل 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  ينع  هللا  مكازج  ةريح  يف  ينأل  ةلأسملا  هذهب  ينونتفأ 

هتايح2- يف  ىدهلا  ليبس  ريغ  ىلع  ناك  هنكل  ةلاحلا ،  هذه  يف  قافنلا  نع  ديعب  وهو  اهلاق  هنكل  هتوم ،  دـنع  هنكل  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  ناسنإ  ًالثم 

؟  توملا يأر  ام  دـعب  لجو  زع  هللا  ىلع  لبقي  نأو  بوتي  نأ  دارأو  مالـسإلل  ةـيفانملا  هلامعأ  ركذـت  فقوملا  اذـه  يف  فقوأ  امل  اـمنإو  ايندـلا 
ظفح عمتسأ 

نم3- تضهن  لعفلابو  يظاقيإ  تدارأو  يتجوز  تءاج  ًامئان  تنك  اـمنيبف  هيف  عمجلا  دـحأ  يفو  ناـضمر  رهـش  يف  تقولا  ناـك  لـئاسلا :  لوقي 
كلذ دعبو  مويلا ،  كلذ  يف  اهتعماجو  ًاحابـص  ناضمر  تقولا  نأب  اهتالواحم  مغر  اهتمغرأو  يتجوزب  تكـسمأو  عيظفلا  مويلا  كلذ  يف  شارفلا 

اذه ىلإ  تقولا  كلذ  نم  وأ  نيحلا ،  ىلإ  تقولا  كلذ  نمو  انرطفأ ،  لب  ًامايص  مويلا  لمكن  ملو  ىرج  ام  ىلع  تنزحو  ديدشلا  فسألاب  ترعش 
باقعلا نع  ديعبو  نئمطم  نوكأ  يكل  ثدـح  امع  ريفكتلا  ىلإ  يندـشري  ًادـحأ  دـجأ  مل  ينكلو  كلذ ،  نم  صالخلا  دـيرأ  ةـماود  يف  انأو  نيحلا 

نم ًايجار  هذه  يتلكشم  مكل  تبتك  اذل  ةدملا  كلت  مايص  عيطتـسأ  الو  ليحن  يمـسج  نكلو  نيعباتتم  نيرهـش  مايـصب  ينحـصن  ضعبلا  ملعللو 
ظفح عمتسأ  مكل ؟  هللا  ركشو  لضفألا  وه  ام  ىلإ  ينودشرت  نأ  ريدقلا  يلعلا  ىلوملا 

ظفح4- عمتسأ  ًايمأ ؟  ناك  مأ  أرقي  ناك  له  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  ًالوأ  لأسأ  لوقي 

انوديفأ5- يبن ،  وبأ  هنأل  ةنجلل  وه  لب  نولوقي ال  سانو  رانلل ، وه  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحم  ابأ  هللا  دـبع  نإ  نولوقي  سان  انيدـل  ًاضيأ :  لوقي 
ظفح عمتسأ  متمدو ؟  ًاريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  ةرافك ؟  هل  لهف  مثإ  يلع  ناك  اذإو  لاؤسلا ،  اذه  يف  مثإ  يلع  لهو  ًاريخ ،  هللا  مكازج 

عم6- ةليوط  ةدم  تيملا  ىلع  نزحلاو  تيم ،  لك  ىلع  وأ  رمخلا ،  برـشو  ةالـصلا  كرت  ىلع  تومي  يذلا  تيملا  ىلع  ةحتافلا  ةـماقإ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  مكل ؟  رفغو  هللا  مكباثأ  سانلا  نوهجوت  امبف  دوسألا  بوثلا  سبل 

030b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.05  ) ( 558  )  ( 257  ) 

 :- تايوتحملا  

لئاق1- لاق  مارحإلا  دنعو  ةرونملا  ةنيدملا  قيرط  نع  ةصاخ  ةرايـس  يف  ةعامج  عم  جحلا  ةضيرف  تيدأ  لوقي  جحلا  نع  لأسي  هتلاسر  يف  لوقي 
تيبلاب انفوط  ةمركملا  ةكم  انلصو  امل  لكـشلا  اذهبو  ةجحلا ،  يذ  رهـش  نم  سداسلا  مويلا  يف  اذه  ةرمع ،  كيبل  مهللا  يلاتلاك  اونإ  نأ  انل 

انفوط مث  ىنم ،  نم  انمرحأ  ثيح  نماثلا  مويلا  حابص  ىتح  نيمرحم  ريغ  انيقبو  انمارحإ  انللحو  انرعش  انرـصقو  ةورملاو  افـصلا  نيب  انيعـسو 
ةـضافإلا فاوط  انفوطو  قيتعلا  تيبلا  ىلإ  انبهذ  ديعلا  موي  حابـص  يفو  ةفلدزملا  يف  انتبو  تافرع  لبج  ىلع  انفقوو  ىنم  يف  انتبو  انيعـسو 

انرداغ مث  عادولا  فاوط  انفوطو  حبذن ،  ملو  ثالثلا  رامجلا  انيمر  ثلاثلاو  يناثلا  مويلا  يفو  حبذن ،  ملو  انللحو  ةـبقعلا  ةرمج  انيمرو  انعجر  مث 
دعب اهدـعب  ثيح  ىدـهلا  انحبذ  مدـع  عم  زئاج  اذـه  انجح  له  انه  لاؤسلاو  ضايرلا ،  يف  نيميقملا  نم  اننأ  ثيح  ضاـيرلا  ىلإ  ةـمركملا  ةـكم 

مهنوك اهومتعمـس ،  دقو  انل  زربت  ةلئـسأ  ةدـع  كانه  هتلاسر  ضرع  ىدـلو  لاؤس  لأسي  وه  ةـقيقحلا  يف  ضايرلا ،  ىلإ  انرـس  عادولا  فاوط 
ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه  ىلع  ةباجإلا  امف  ليبقلا ؟  اذه  نمو  ةفرع  ىلإ  اوبهذي  نأ  لبق  ىنم  نم  مارحإلا  دعب  اوفاط 

ظفح2- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  ةحتافلا  ةءارق  يف  هسفن  عمسي  نأ  ئراقلل  طرتشي  لهو  مومأملا  ىلع  ةحتافلا  ةءارق  مكح  ام  هيف  لوقي 

وأ3- اهبحاصل ،  اهب  قدـصتي  وأ  اهذـخأي  لهف  اهفرعي ،  نأ  دـيري  وهو ال  مرحلا ، ريغ  يف  ةـطقل  ناسنإلا  دـجو  اذإ  ميـصقلا  نم  لئاسلا  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  اهبحاص ؟  ىلع  بهذتو  اهذخأيو  لفط  يتأي  دق  اهكرت  اذإو  اهناكم ،  يف  اهكرتي 

انيبن4- ىلع  هللا  ىلـصو  ملعأ  هللاو  لاق  ةءارقلا  نم  ىهتنا  اذإ  هريغ  وأ  دجـسملا  يف  ةعامجلا  ىلع  أرق  اذإ  نيثدحملا  ضعب  لوقي  ريخألا  هلاؤس 
ميظعلا هللا  قدص  لوق  مكح  امو  لوقلا ،  اذه  مكح  ام  هرخأ ،  ىلإ  ميركلا  لوسرلا  قدص  لوقي  وأ  قيفوتلا ،  هللاب  لوقي  وأ  هرخأ ،  ىلإ  دمحم 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  نسحأ  انع  هللا  مكازجو  ةرثكب ،  لاقت  هذهو  ةءارقلا  نم  ىهتنا  نمل 

يعمو5- ديعلا  موي  وهو  مارحإلا  تخـسفو  تعجر  تقلحو  ةبقعلا  ةمر  تيمر  امدـنعو  جـحلا  تلمكأ  دـقو  ًادرفم  تيجح  دـق  يننأ  مكدـيفأ  لوقي 
هللاو انأو  لوقيو  هتجوز ،  عماج  هنأ  لوقي  هنكل  ًادج ،  ةئيدر  خألا  ةباتك  ةقيقحلا  يف  هتعماج ،  ينعي  ليللا  يف  هعم  تضفر  تضفر ، دقو  يتجوز 
يجح مكح  امف  ماع 1499 ه ـ تيجح  ينأو  يتجوز  يعمو  جحأ  ةرم  لوأ  انأو  مالكلا ،  اذـه  يف  لهاج  انأو  جـحلا ،  دـسفي  هنأ  ملعأ  هللاو ال  مث 

ظفح عمتسأ  اذه ؟ 

دنع6- فقي  نأ  ىلع  ةرجأ  هيطعنو  خياشملا  دحأ  رـضحن  اننإف  ًاموي  نيعبرأ  مت  اذإف  هربقنو  تيملا  تومي  ام  دعب  رـصم  يف  اندـنع  نحن  وه  يلاؤس 
وأ ال تيملا  هنم  ديفتـسي  لهف  زئاـج  ناـك  اذإو  مارح ؟  وأ  زئاـج  لـه  يتداـفإ  مكتليـضف  نم  وجرأ  نآرقلا  نم  هيلع  أرقيو  تيملا  اـنبحاص  ربق 

ظفح عمتسأ  ديفتسي ؟ 

مكوجرأ7- كلذ  مكح  امف  تيملا  ىلع  دـيعنو  بهذـن  دـيعلا  موي  يفو  روبقلا  دـنع  اـنعم  نجرخت  ءاـسنلا  ًاـضيأ  هيف  لوقي  ريخـألاو  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هتاكربو ؟  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو  انعمتجم  يف  لعفلا  اذه  نم  راتحم  يننأل  ينوديفت 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 |  لوألا |   |

031a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.13  ) ( 658  )  ( 425  ) 

 :- تايوتحملا  

ًاـضيأو1- مرحم  وهو  شورتلا  زوجي  له  مرحم  وهو  تارم  ثالث  شورتو  ًادرفنم  ناسنإلا  وأ  لجرلا  جح  اذإف  ينودـيفت  نأ  وجرأ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هنع  جحأ  نأ  يل  زوجي  له  جحي  ملو  هللا  نم  ةمحرلا  هل  ىفوتم  يدج  يدنع  ينوديفت  نأ  وجرأ 

عمتسأ2- مأ ال ؟. ةلوبقم  يتالـص  لهف  تقولا  يف  يملع  مدعل  قئاقد  سمخب  اهدـعوم  لبق  رهظلا  ةالـص  تيلـص  تارملا  ىدـحإ  يف  اهيف  لوقي 
ظفح

عماجلا3- نأو  اهتقو  يف  اهيلصأ  نأ  تقولا  يل  حمسي  الو  ةسردملا  يف  انأو  رـصعلا  ةالـص  فداصي  تارملا  ضعب  يف  هيف  لوقي  رخآ  لاؤس  هيدل 
ظفح عمتسأ  برغملا ؟  عم  اهيلصأ  لهف  ةسردملا  نع  ديعب 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  همسج  عيمج  لسغي  لهف  صخشلا  ملتحي  امدنع  لوقي  ريخألا  هلاؤس  ًاضيأ 

ةدج5- نم  ةرمعلا  تمرحأو  ةرمعلا  تيون  دعبو  طقف  جحلاب  الإ  ونأ  مل  ينأ  ثيح  عادولا  فاوط  لبقو  جـحلا  كسانم  دـعب  ةرمعلا  زوجت  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ 

ظفح6- عمتسأ  دحاو ؟  مهبرشو  مهلكأ  مهدالوأ  عم  دحاو  تيب  يف  نيقيقش  نيوخأل  ةدحاو  ةيحضأ  زوجت  له 

ظفح7- عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  ةجحلا  يذ  نم  رشعلا  يف  رعشلا  قلحو  رفاظألا  صق  زوجي  له  لوقي  ريخألا  هلاؤس 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  80ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26219
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
21
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ببسي8- امئاد  ريغصلا  ةصاخ  هانبتغا  نحن  نإ  بنذ  انيلع  بتكي  لهف  غولبلا  نس  غلبي  مل  يذلا  ريغصلا  ةبيغ  ةيحان  نم  ةبيغلا  نع  مكتليضف  لأسأ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  هيف  مالكلا  لثم  باتغي  حصألاب  وأ  همتشيف  هروط  نم  ناسنإلا  جرخي  يذلا  ديدشلا  لاعفنالا  انل 

انجورخ9- دنع  مويلا  سفن  يف  ةنيدملاو  ةدج  ىلإ  ةكم  نم  انحرو  انيعسو  جحلا  فاوط  انفط  ةرفنلا  يهو  جحلا  يف  موي  رخأ  دنع  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةضافإلا ؟  فاوط  وه  يذلا  عداولا  فاوط  نع  يفكي  لاقي  ةوخألا  عيمج  انعم  ثيح  عادولا  فاوط  انفط  الو  مارحلا  دجسملا  نم 

ةعمج10- ةعبس  هل  لمعنو  ةيروس  ةريل  فالآ  ةعبرأ  فلكي  ءاشع  هل  حبذن  تيملا  تومي  موي  رئاشعلا  يف  اندنع  لاؤس  يدنع  خيشلا  لأسأ  انأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  رمألا  اذه  زوجي  له  ةيروس  ةريل  ةئام  ثالث  هل  ةعمجلا  فلكت 

سيلو11- رهملا  فصن  يطعم  انأو  زوجي  له  اهعم  دعقيو  هتبيطخ  ىلإ  رظني  نأ  زوجي  له  جـحو  ةيدوعـسلا  ىلإ  جاحلا  لصو  اذإ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  حاضيإلا  مكنم  وجرن  دقعلا  اهيلع  كسام 

اهتناكم12- نمو  ةالـصلا  ميقتو  يلع  ةزيزعو  يل  ةعيطم  تناكو  ةقبطم  تناك  دقو  ىلاعت  هللا  ةمحر  ىلإ  تلقتنا  ةجوز  يل  ملـسم  لجر  انأ  لوقي 
هذـه رجأو  باوث  بهأو  رخأ  ضرف  ةالـص  ضرف  لك  عم  يلـصأ  ينإف  يلع  اهقح  ضعب  اهيفوأو  يـسفن و  يف  اـهاركذ  ىقبت  ىتحو  يـسفن  يف 

هيف امل  هللا  مكقفو  زوجي  ناك ال  نإ  كلذ  نم  ًالدب  ائيـش  مدـقأ  نأ  نكمي  اذامو  مأ ال  كلذ  زوجي  ىتح  انتدافإ  مكتليـضف  وجرأ  يننإو  اهل  ةالـصلا 
ظفح عمتسأ  نيمسملاو ؟  مالسإلا  ريخ 

031b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.00  ) ( 620  )  ( 284  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- ديعلا  ةفقو  موي  انفقو  مث  ةرمعلا  تيدأو  نيمويب  ديعلا  ةفقو  لبق  ةرمعلا  فاوط  تفطو  ةرمعلا  عم  ًانرقم  جحلا  ةضيرف  تيدأ  دـقل  لوقي 
تحبذو تدع  مث  ىحـضألا  ديع  موي  عادولا  فاوطب  تمق  ديعلا  ةالـص  دعب  دـيعلا  ةـحيبص  يفو  ىنم  يف  دـيعلا  ةـليل  انتب  مث  نمو  تافرع  لبج 
نكمتأ ملو  مارحإلا  تيكفو  ةكم  ترداغ  يننإ  مث  ديعلا  دعب  ىنم  يف  نيتليل  تب  يننأ  يأ  ديعلا  موي  ثلاثو  يناثو  ديعلا  موي  تمجرو  هلل  يدـهلا 

ليزج مكلو  مأ ال  صقاون  هيلع  اذه  يجح  له  انوديفأ  مكلأسأو  هريغ  نم  دسي  دـيعلا  موي  يفاوط  لهف  اهلوح  فاوطلل  ةـبعكلا  ىلإ  ةدوعلا  نم 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟ 

نإف2- اهريغ  ءادغلا  ءانثأ  ءادغلل  صصخملا  معطملا  يف  دجوي  هنأب ال  ًاملع  ىلع  ةيمالسإلا  ةقيرط  ريغب  ةحوبذملا  موحللا  لكأ  انل  زوجي  له  لوقي 
عمتسأ ةـصاخ ؟  نئاكمب  وأ  اهيلع  صاصرلا  قالطإ  وأ  قنخلا  ةـقيرطب  لب  حـبذت  اهنأ ال  فرعأ  ينإف  باتكلا  لهأ  حـئابذ  نم  اهنأل  زئاج  كلذ  ناك 

ظفح

اهيـضقن3- مأ  تاجاحلا  ضعب  ءاضقل  بهذن  امدـنع  دـلبلا  يف  ناكم  يأ  يف  يلـصن  نأ  عيطتـسن  اننأل ال  تاولـصلا  نيب  عمجلا  انل  زوجي  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  ضئارفلا ؟  ءادأ  هيف  عيطتسن  ًاناكم  دجن  نأ  نود  ضورف  ةثالث  رمت  دق  هنأل  ًاءاضق 

رحنلا4- موي  ىتأ  امدـنعو  ضيحلا  يتخأ  ىلع  ناكو  يتخأو  انأ  جـحلا  ىلإ  تبهذ  هتلاسر  يف  لوقي  ضيحلا  عاطقنا  دـعب  فاوطلا  نع  لأـسي  اذـه 
رثآ تدجو  ةضافإلا  فاوط  دعبو  ةضافإلا  فاوط  تفاط  مث  تأضوتو  ترهطتو  مدلا  عاطقنا  دعب  ترهطتو  تلستغا  دقف  كلذبو  ضيحلا  عطقنا 

فاوطلا اذه  يف  مكتليضف  يأر  امف  تافلخم  وه  امنإو  ضيح  مدب  سيلو  قاهرإلاو  يشملا  رثآ  نم  كلذ  نإ  اولاق  ملعلا  لهأ  ضعب  انلأسف  طقن 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مكحلا  وه  امو  حيحص  ريغ  فاوطلا  كلذ  ناك  اذإ  لعفن  اذامو  حيحص  وه  له 

ظفح5- عمتسأ  رهاق ؟  رذعل  ةفلدزمب  تيبملا  عطتسي  مل  نم  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

كلت6- ىلإ  دوعي  نأ ال  ةفرـشملا  ةـبعكلا  هتيب  مامأو  هباتك  ىلع  هللا  دـهاعو  رئابكلا  ىدـحإ  نم  باـت  نم  مكح  اـم  لوقي  ثلاـث  لاؤس  هيدـل  ًاـضيأ 

ةبوت هل  لهو  ةرافك  هيلع  لهو  همكح  امف  فسأتو  مدنو  ركذت  مث  ةيصعملا  كلت  ىلإ  داعو  نيعللا  سيلبإ  هيلع  كحضو  هسفن  هتناخ  مث  ةيـصعملا 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  انوديفأ 

ذخأل7- يعاد  مهعم ال  نيذلا  جاجحلا  دحأ  مهل  لاق  كسانملا  مامتإ  دعب  ةرمعلا  ذخأ  اودارأ  امدنعو  جحلا  كسانم  عيمج  اودأو  ةعامج  جح  دقل  لوقي 
كلذ يف  مهيلع  اذامف  مات  نكي  مل  اذإو  مأ ال  مات  مهجح  لهف  ةـضيرفلا  اودؤي  ةرم  لوألو  نيدرفم  مهنأب  ًاملع  اورمتعي  ملف  مات  مكجحف  ةرمعلا 

ظفح عمتسأ  نيملسملاو ؟  مالسإلا  ةمدخل  هللا  مكقفو 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53922
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53922
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53923
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53923
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53924
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53924
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53925
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53925
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53926
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53926
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3330
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3330
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53927
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53927
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53928
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53928
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53929
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53929
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53930
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53930
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53931
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53931
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53932
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53932
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=53933
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=53933
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26405

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

6ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

ظفح عمتسأ  نيملسملاو ؟  مالسإلا  ةمدخل  هللا  مكقفو 

032a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.29  ) ( 603  )  ( 369  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ناضمر ؟  رهش  ريغ  نم  عوكرلا  نم  عفرلا  دعب  رتولا  يف  ءاعدلا  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالص  نم  ةريخألا  ةعكرلا  دعب  تونقلا  بيط 

ظفح3- عمتسأ  ركذت ؟  اميفو  يسركلا  ةيآ  لضف  ام  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 

ظفح4- عمتسأ  ةيوس ؟.  مامإلا  عم  ةالصلا  ءانثأ  مومأملا  اهأرقي  يتلا  تايآلا  ةءارق  مكح  ام  ًاضيأ  لوقي 

مادقألا5- ىلع  ًاريـس  رامجلا  يمر  ىلإ  انبهذ  رحنلا  موي  يف  يننأ  وه  يلاب  لغـشي  امو  هلل  دمحلاو  ةنـسلا  هذه  جحلا  ةضيرف  تيدأ  ةاتف  انأ  لوقت 
هايم اهيفو  ةخـستم  عراوشلا  تناك  انيريـس  ءانثأو  نيلعن  نودب  براوج  ةيدترم  تنكو  فيرـشلا  مرحلا  ىلإ  رامجلا  نمو  رامجلا  ىلإ  ىنم  نم 
اهعلخ عيطتسأ  الو  ةللبتم  براوجلاو  مرحلا  تلخد  مرحلا  ىلإ  انلـصو  املو  ماحزلا  ةدش  نم  ةخـستملا  نكامألا  نع  داعتبالا  عيطتـسن  نحنو ال 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ينودشرأ  حيحص  يجح  له  يردأ  انأو ال  ةسجن  يهو  تيعسو  تفطو  مرحلا  تلخدو  مارحإلا  سابل  نم  اهنأل 

اهنأ6- ًاملع  ةءارقلاب  رهجت  يهو  ةالـصلاب  انمأت  ةـسردم  نولعجيو  ةـسردملا  يف  ةالـصلاب  تابلاطلا  رمأت  ةـسردملا  اهتلاسر  يف  لوقت  ًاضيأ  معن 
؟  هللا مكدشرأ  انودـشرأ  لزنملا  يف  ةالـصلا  دـيعن  مأ  ةحيحـص  انتالـصو  اهعم  يلـصن  له  لعفن  اذام  تاعكرلا  عيمجب  رهجت  يهو  رهظلا  ةالص 

ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  ةماقإ  نهمزلي  له  اذه  يف  ءاسنلا  ةالصل  ةبسنلاب  بيط 

اذإ8- لعفأ  اذام  تركذت  ةالصلا  نم  ءاهتنإلا  دعبو  سجن  بوثلا  نأ  ةيـسان  تنك  ةالـصلا  تقو  نكلو  كلذب  ملعأ  انأو  سجن  بوثب  تيلـص  اذإ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مكاعريو ؟  مكظفحي  هللاو  ًاليزج  ًاركشو  ًاريخ  هللا  مكازج  لعفأ  اذام  ةالصلا  تقو  ءاهتنإ  دعب  وأ  ةرشابم  ءاهتنإلا  دعب  تركذت 

يهو9- جرخت  نأ  اهل  قحي  ىتمو  ةرورـضلل  تجرخ  اذإ  اهمكح  وه  امو  ينعي  اهمكح  وه  امو  ةأرملا  ةدـع  ماكحأ  يه  ام  ةـلاسرلا  هذـه  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  الوأ ؟  ةأرملا  ةدع  ماكحأ  يه  ام  لوقن  نذإ  اهجوز  تافو  دعب  ةدعلا  يف 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  ام  ةدعلا  نم  ءاهتنإلا  ىتح  هب  كسمتلاو  دوسألا  سابللا  يهو  ةداع  سانلا  دنع  كانه  ةقيقحلا  يف 

032b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.24  ) ( 599  )  ( 300  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ضيحلا نس  يف  ةأرملا  ةالص  نكمي  هنأ ال  خياشملا  دحأ  نم  تعمـس  نأ  دعب  كلذو  ةالـصلا  أدبت  ىتمو  ةالـص  ءاسفنلا  ةأرملا  ىلع  له  لوقي 
ظفح عمتسأ 

زوجت2- له  نوليلق  سان  نولصي  نأل  مهلك  ةعمجلا  موي  نولصي  ملو  نيعبرأو  دحاو  يلاوح  اهناكس  ةريغص  ةيرق  دجـسم  يدنع  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  مكلو  مأ ال  ةبطخلا  مهيلع 

دحأ3- عطتسي  مل  اولاقو  سان  اوءاجو  ليلق  انـسلجو  ضرفلا  مهب  تيلـصف  سان  انوتأ  كرابملا  ناضمر  يلايل  نم  ةليل  يف  عمتـسملا  لوقي  ًاضيأ 

ينوديفأ مأ ال  ضرفلا  يف  ةيناث  ةرم  ةالصلا  يل  زاج  له  حيوارتلا  ةالصل  انمق  مث  دجـسم  مامإ  انأو  ةيناث  ةرم  ضرفلا  مهب  تيلـصف  يلـصي  انم 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  مكلو 

نايحألا4- ضعب  يف  كرحتي  مامإلا  نأ  دجأو  نيملـسملا  ةوخألا  عم  مامإلا  فلخ  يلـصأو  ةالـصلا  تاقوأ  يف  دجاسملا  ضعب  ىلع  لخدأ  ينإ  لوقي 
مكازج ينوديفأ  يعرش  ريغ  كرحتلا  مأ  ةالصلا  يف  هل  كرحتلا  زوجي  له  يسأر  يف  ريكفتلا  لوجيو  يردص  قيضي  كلذ  ىرأ  امدنعو  رذع  ريغب 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054438

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450618

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479877

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116280795

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا 

يننأب5- كش  اهباترا  دقو  اهنع  ينتدعبأ  كلذب  تسحأ  املو  يمع  ةجوز  يدث  تكـسم  نأ  تدـمعف  يمع  ةـجوز  بناجب  يمأ  تمان  لئاسلا :  لوقي 
نأ يل  قحي  له  لاؤسلا  ىرخأ  ةأرما  يمع  جوزت  ةأرملا  هذـه  تتام  املو  كلذ  نم  دـكأتت  ملو  طقف  ثالث  وأ  نيتصم  اهيدـث  نم  تصـصتما  دـق 

ظفح عمتسأ  يمأ ؟  تعضر  اهتنب  الو  اهعضرأ  مل  يتلا  ةيناثلا  ةأرملا  هذه  ةنباب  جوزتأ 

ةمرحم6- ةعاضر  ربتعت  يك  ةمزاللا  تاعـضرلا  ددـع  مكو  ةـعاضر  ربتعت  لصف  نودـب  ةـعاضرلا  لهو  اهطورـشو  ةـعاضرلا  ناكرأ  يه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟ مكازجو  هللا  مكقفو 

033a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.35  ) ( 594  )  ( 313  ) 

 :- تايوتحملا  

همزلي1- مأ  كلذ  هل  لهف  اهيف  ةالـصلا  رـصقي  نأ  ديريو  هتماقإ  دلب  ريغ  دلب  ىلإ  لصوو  رـصق  ةفاسم  ملـسملا  رفاس  اذإ  خيـشلا  ةليـضف  اي  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  دلبلا  اذه  يف  يذلا  دجسملا  يف  ةعامجلا  روضح 

ظفح2- عمتسأ  نيعبرألا ؟  هذه  نع  ًاثيدح  كانه  لهو  سافنلا  مد  نم  ًامامت  ترهط  اذإ  ًاموي  نيعبرألا  اهتلمكت  لبق  هتجوزل  لجرلا  نايتإ  مكح  ام 

مكح3- ام  ةنسلا  يتعكر  ةالصل  دجسملا  سفن  يف  رخآ  ناكم  ىلإ  كلذ  دعب  نولقتني  ةضيرفلا  ةالـص  نم  مهغارف  دعب  سانلا  نم  ريثك  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ةمئاد ؟.  ةفصب  دحاو  ناكمب  ةنسلاو  ضرفلا  يلصي  نم  مكح  امو  كلذ  ببس  فرعأ  الو  مهلثم  لعفأ  ينأ  ثيح  اذه  مهكرحت 

ةالـصلا4- دعب  ةلفانلا  يف  نوعرـشي  نيذـلا  ةيدوعـسلا  ةـيبرعلا  ةـكلمملا  ريغ  نم  ةـصاخو  نيملـسملا  ةوخألا  ضعب  ىلع  هيبنتلا  لجأ  يغبني  نذإ 
ظفح عمتسأ  ةرشابم . 

رثكأ5- لاقت  وأ  اهدعب  ركذي  تاولـص  كانه  نأ  مأ  سمخلا  تاولـصلا  عيمج  اهيف  ىواستت  له  ةالـصلا  نم  غارفلا  دـعب  لاقت  يتلا  راكذألل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  اهريغ ؟  نم  رثكأ  اهيف 

ظفح6- عمتسأ  ميهاربإ ؟  ماقم  يف  الإ  زوجت  ةنسلا ال  نأ  مأ  مرحلا  نم  ناكم  يأ  يف  فاوطلا  ةنس  ةالص  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

اهتالص7- نم  لضفأ  ًافوقو  ةنسلا  ةالص  لهو  ةمات  ةحص  يف  مهنأب  ًاملع  سولج  مهو  ةنسلا  نولـصي  دونهلا  نم  ريثك  تظحال  لوقي  عبارلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ضيرملا ؟.  ريغل  ًاسولج 

ظفح8- عمتسأ  ةضورفملا ؟  تاولصلا  دعبو  لبق  ةنسلا  ةالصل  ددع  ىصقأ  ركذ  وجرأ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح9- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالص  دعب  نيتعكر  نم  رثكأ  يلصي  نم  مكح  ام  ريخألا  هلاؤس  يف  لوقي  ًاضيأ 

نأ10- طرـشب  يراقعلا  كنبلا  اهنهر  دق  يتلا  انكالمأ  عيبن  نأ  ديرنو  يراقعلا  كنبلا  نم  ضارتقالا  ةصرف  انل  تحيتأ  نينطاوملا  نم  ةـعومجم  نحن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نم  لحلا  وأ  جرخملا  وه  امف  زجي  مل  اذإو  عيبلا  يف  فرصتلا  انل  زوجي  لهف  كنبلل  انممذ  يف  ام  ديدستب  يرتشملا  مزتلي 

033b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.30  ) ( 476  )  ( 193  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هلبق !!!!  يذلل  راركت  طيرشلا  اذه 

034a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.06  ) ( 580  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

ءالؤه1- نإ  خأ  اي  هللا  كحماس  لجرلا  هباجأف  كلذ  ىلع  حتـست  ملأ  هل  لاقف  ءاسنلا  نم  رـشع  عم  ًاصخـش  اهيف  دجوف  ةقيدحب  صخـش  رم  لوقي 
عيمجلا مأ  يه  ةرـشاعلاو  يتانب  نهنم  ثالثو  يتاوخأ  نهنم  ثالثو  يتالاخ  نهنم  ثالث  لـجرلا  باـجأف  فيك  هل  لاـقف  يلع  تاـمرحم  نهعيمج 

ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  ًاعرش  كلذ  نايبو  لاؤسلا  اذه  ىلع  ةباجإلا  ءاجرف  ةيعرش  ةقيرطب  كلذو  يتجوز  يهو 

ظفح2- عمتسأ  ًانيد ؟.  بهذلا  عيب  مكح  ام  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  ديدج ؟  رعسب  طيسب  لامعتسا  ينعي  بهذلا  دصقي  لمعتسملا  هعيب  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

قرفلا4- ذخأو  بهذـب  ًابهذ  عاب  وأ  قرفلا  ذـخأو  ًابهذ  عاب  اذإ  بهذـلا  ىلع  ينعي  عيبلاب  هيلع  قرفلا  ذـخأ  مكح  ام  لوقي  ريخألاو  ثلاثلا  هلاؤس  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  امهنيب ؟ 

ظفح5- عمتسأ  دارأ ؟  نإ  يرتشيو  هريغ  نم  وأ  هنم  ىرتشا  ءاش  نإو  هدوقن  ضبقيو  لحملا  بحاص  ىلع  عيبي  ًالثم  وأ  معن 

يكلاملا6- بهذملاو  يفنحلا  بهذملاو  يلبنحلا  بهذملاو  يعفاشلا  بهذملا  اهنم  مالـسإلا  يف  بهاذـم  ةدـع  كانه  نإ  لاقي  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟.  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نمز  يف  ةدوجوم  تناك  بهاذملا  كلت  له  ىرخأ  بهاذم  ضعب  يف  هنإ  لاقيو 

ظفح7- عمتسأ  ترهظ ؟  اذاملو  بهاذملا  هذه  ترهظ  نمز  يأ  يف  لوقي  ًاضيأ 

ظفح8- عمتسأ  بهاذملا ؟  هذه  نم  ًانيعم  ًابهذم  قنتعي  نأ  ملسملا  ىلع  بوجولا  نم  له  لوقي  لاؤسلا  نم  ثلاثلا  قشلا  يف  لوقي  ًاضيأ 

034b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.23  ) ( 571  )  ( 305  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تاومألا ؟.  نيحلاصلا  نم  ناك  يأ  ةمرحب  وأ  قحب  وأ  هاجب  هللا  نم  بلطلا  زوجي  اذامل ال  لوقي 

نيب2- قرف  نم  لـهو  هللا  نود  ًاـبابرأ  نيروبقملا  رئازلا  لـعجي  مل  نإ  يهلـإلا  دـيحوتلا  ملثت  نيحلاـصلا  روبق  ةراـيز  نأ  لـه  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ةيبوبرلاو ؟.  ةيهولألا 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  ريغب  فلحلا  زوجي  لهو  هللا  ريغب  ةناعتسالا  زوجت  له  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس  امأ 

ظفح4- عمتسأ  تاومألا ؟  نيحلاصلا  ةرايزل  لاحرلا  دش  زوجي  له  ثلاثلا  لاؤسلا  قش  يف  لوقي  ًاضيأ 

اهيف5- ىـضقت  يتلا  هاـيملا  تارودو  تاـمامحلا  شوشحلاـب  دـصقي  ًاـعبط  شوشحلا  يف  هللا  ركذـي  نأ  ناـسنإلل  زوجي  لـه  لوقي  عبارلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكلجأ  ءالخلا  يف  سلاج  وهو  هللا  رفغتسأ  لوقيو  هللا  ناحبس  لوقي  نأك  تاجاحلا 

ةرايز6- ملـسو ال  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  دجـسم  ةرايز  يوني  نأ  جحلا  ينـس  لك  يف  جاجحلا  ىلع  نودـكؤت  اذامل  لوقي  ًاضيأ  لاؤس  هيدـل 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟  كسانم  ءاضق  دعب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر 

035a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.18  ) ( 595  )  ( 356  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيلصملا ؟  تاولص  هللا  لبقتي  اهب  يتلا  ةحيحصلا  ةيمالسإلا  ةديقعلا  يه  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
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هللا2- يبسح  لثم  ةـميركلا  تايآلا  ضعب  راكذألاو  ةـيعدألا  ضعب  نمـض  ناكو  بنجم  وهو  هللا  ركذـي  نأ  بنجلل  زاج  اذإ  هتلاسر  يف  لوقي  ًاـضيأ 

ءانثأ اهتءارق  بنجلل  زوجي  لهف  ةميركلا  تايآلا  هذـه  ريغ  ىلإ  نوعجار  هيلإ  انإو  هلل  نإو  دابعلاب  ريـصب  هللا  نإ  هلل  يرمأ  ضوفأو  ليكولا  معنو 
ظفح عمتسأ  ميحرلا ؟  نمحرلا  هللا  مسب  لوقي  نأ  بنجلل  زوجي  لهو  ءاعدلا  وأ  ركذلا 

ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  دوجسلاو  عوكرلا  ءانثأ  ميركلا  نآرقلا  يف  ةدراولا  تاوعدلا  ةءارق  زوجي  اذامل ال  ريخألا  هلاؤس  يف  لوقي 

ءاسنلا4- نم  لفح  يف  هسورع  وأ  هتسورع  ىلع  لخدي  سورعلا  نأ  يهو  ةيمالسإلا  طاسوألا  يف  وأ  نيب  تشفت  ةداع  اهيف  وكشت  ةلاسرلا  هذه 
امف زئاج  ريغ  ناك  اذإو  زئاج  اذـه  له  لوقت  لأست  نكل  نههوجو  نيطغيو  نرتستي  ءاـسنلا  نم  تارـضاحلاو  نمزلا  نم  ةدـمل  اـهعم  سلجيو 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةمكحلا 

ظفح5- عمتسأ  ةعماجلا ؟  نم  اهجرخت  ام  دعب  ىلإ  باجنإلا  ةلأسم  لجؤت  نأ  ةجوزتملا  ةاتفلل  زوجي  له  اهتلاسر  يف  لوقت  ًاضيأ 

له6- ماع  لك  يف  جارعملاو  ءارسإلا  ةليل  يف  نولفتحي  وأ  لفتحن  نادوسلا  يف  انهو  جارعملاو  ءارـسإلا  ةليل  يف  لافتحا  نع  اذه  يلاؤس  لوقي 
ةريح يف  انأو  ينوديفأ  نيعباتلا  نمز  يف  وأ  نيدشارلا  هءافلخ  دـهع  يف  وأ  ةرهاطلا  هلوسر  ةنـس  نمو  هللا  باتك  نم  لصأ  هل  لافتحالا  اذـه 

ظفح عمتسأ  ًاليزج ؟  مكل  ًاركشو 

عمتسأ7- بجر ؟  يف  وأ  عيبرلا  لوأ  يف  ًالثم  جارعملاو  ءارـسإلا  ةـليل  ةـليللا  هذـه  قفاو  اذإ  هلعفي  نأ  ملـسملل  يغبني  يذـلا  ام  لاقي  امبر  بيط 
ظفح

ًاـضعب8- انذأتـسا  دقو  نوقرفتمو  نوريثك  مهنأل  اهلهأ  نذأتـسن  ملو  اهطـسو  عم  دجـسملا  ىلإ  بهذنو  ةعرزم  دجـسملا  نيبو  اننيب  نحن  لوقي : 
عم باهذـلا  عيطتـسي  نسلا ال  ريبك  انـضعبًوا  ادـج  دـيعب  دجـسملا  ىلإ  قيرطلا  نأ  ًاملع  دجـسملا  ىلإ  اهعم  انيـشم  اذإ  مثإ  انقحلي  لهف  مهنم 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟ هللا  مكازج  هيف  تارايسلا  ماحدزاو  هدعبل  قيرطلا 

ظفح9- عمتسأ  ءاش ؟  نيأ  يلصي  مأ  ةعامجلا  عم  دجاسملا  يف  ةالصلا  همزلي  له  مايأ  ةعبرأ  نم  لقأ  دلب  يف  ماق  اذإ  رفاسملا  ًاضيأ :  لوقي 

رثكأ10- رجفلا  ةالصو  رجفلا  عولط  نيب  يلصي  يذلا  لهو  رجفلا  يتعكر  ريغ  رجفلا  ةالـصو  يناثلا  رجفلا  عولط  نيب  له  هيف  لوقي  ريخألا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مثأي  رجفلا  ةنس  نم 

035b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.03  ) ( 550  )  ( 270  ) 

 :- تايوتحملا  

اهدوجوب1- الإ  اهؤاضق  نكمي  يتلا ال  اهتجاح  ضعب  ءاضقل  كلذو  ةمشحتم  قوسلا  ىلإ  اهمرحم  وأ  اهجوز  عم  ةأرملا  تجرخ  اذإ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف 

ظفح2- عمتسأ  اههجو ؟  نع  فشكلا  نأ  ةأرملل  زوجي  تاقوألا  يأ  يفو  ىتم  لوقي  اههجو  الإ  ةروع  اهلك  ةأرملا  لوقي  ًاضيأ 

هنكلو ال3- ناذألا  عمسي  ءيطخم  هنأب  فرتعيو  هللا  لوسر  ًادمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشي  اهبوجوب  فراع  ةالـصلل  كرات  صخـش  لوقي  ًاضيأ 

ريخ هيف  امل  هللا  مكقفو  نمؤملاو  ملـسملا  نيب  قرفلا  امو  يـصاع  نمؤم  هنأب  لوقي  رخآلاو  رفاك  هنأب  ةماعلا  ضعب  نم  تعمـس  دـقو  يلـصي 
ظفح عمتسأ  نيملسملاو ؟  مالسإلا 

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  نمؤملاو  ملسملا  نيب  قرفلا  ام  هتلاسر  يف  لوقي  دمحم  خيش  اي  ًاضيأ 

036a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.19  ) ( 574  )  ( 286  ) 

 :- تايوتحملا  
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ىتح1- ةلوفطلا  ذنم  دحاو  لزنم  يف  شيعن  ةاتفلا  هذهو  انأو  يتدلاو  تخأ  اهتدلاو  نأ  يأ  ةلاخ  ةـنبإ  يدـلو  جاوزلا  نس  يف  باش  انأ  لوقي  لأسي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟ ريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال  زئاج  اذه  لهف  ةاتفلا  هذه  نم  يجاوز  ىلع  يتدلاو  ترصأو  نآلا 

شطعلا2- نم  كلهأ  داكأ  انأو  راطفإلا  دـعوم  برقو  ءارحـصلا  يف  انأو  ليللا  يلع  ىتأ  كرابملا  ناضمر  رهـش  ماـيأ  نم  موي  يف  لـئاسلا  لوقي 
امف ءيـش  يأ  ينيطعي  نأ  رارـصإو  ءابإ  لكب  ضفرف  يعوج  هب  دـسأ  ام  ينيطعي  نأ  هنم  تبلطف  ءامو  داز  هعم  لـجر  تدـجو  ةأـجفو  عوجلاو 

ظفح عمتسأ  شطعلاو ؟ عوجلا  نم  كلهأ  فوسف  هنم  تذخأ  ام  اذإ  يننأ  ملعلا  عم  دازلاو  ءاملا  هنم  ذخأو  هرابجإ  مكح 

ضعب3- نم  حئابذو  تاناعإ  انتءاج  تابسانملا  دحأ  يفو  ةحيبذ  حبذأ  نأ  هضرم  نم  يفـش  نإ  تقدصتو  يبراقأ  دحأ  يل  ضرم  دق  ةلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  اهنم  لكأي  قدصتملا ال  نإ  ليق  دقو  وأ ال  ئزجت  لهف  ةدحاوب  تقدصتو  اهضعب  يقبو  ءابرقألا 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  مثإ  هيلع  سانلا  ضورع  يف  هسفن  نيبو  هنيب  ملكت  اذإ  ناسنإلا  له  يناثلا  اهلاؤس  يف  لوقت  ًاضيأ 

عمتسأ5- اهنوحفاصيو ؟  ةأرملل  ًامارتحا  نوفقي  لاجر  اندـنع  نأب  ًاملع  زوجت  اهمرحم  ريغ  لاجرلل  ةـحفاصم  له  لوقت  ريخـألاو  ثلاـثلا  اـهلاؤس 
ظفح

ةطق6- يف  ةأرما  تبذع   ) لوسرلا لاق  دقو  ةفرع  موي  ةحيبص  يف  اذه  ناكو  دصق  نودب  ةريغص  ططق  ثالث  لتق  يف  تببـست  يتمع  يل  لوقي 
لهف ةنيدتم  ةناسنإ  اهنأ  ثيح  ءيـشلا  اذـه  نم  ةـفئاخ  يهو  لاق  امك  وأ  ضرألا )  شاشخ  نم  لكأت  اهتكرت  يه  الو  اهتمعطأ  يه  الف  اهتـسبح 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ءيشب  قدصتت  لهف  بنذ  اهيلع  ناك  اذإو  كلذ  يف  بنذ  اهيلع 

ظفح7- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ةعيرشلا  يف  رعشلا  غبص  مرح  لهو  رعشلا  غبصت  نأ  ةاتفلل  زوجي  له  لوألا  يلاؤسو 

نكامألا8- روزت  نأ  عيطتـست  ةاتفلا  نإ  لوقي  ضعبلاو  ةربقملاو  ةـسدقملا  نكامألا  روزت  نأ ال  بجي  ضيحلا  تقو  يف  ةاتفلا  نأ  نولوقي  لوقت : 
؟  حيحـصلا باوص  ىلإ  انع  هللا  مكازج  انودشرأ  ةربقملاو  ةسدقملا  نكامألا  روزت  نأ  عيطتـست  ةـجوزتملا ال  ةأرملا  امنيب  ةربقملاو  ةـسدقملا 

ظفح عمتسأ 

036b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.51  ) ( 594  )  ( 313  ) 

 :- تايوتحملا  

دق1- يننأل  كلذو  مايألا  نم  ةددحم  ةرتف  رصقلا  ةالصل  له  وأ  رصقلا  ةالصلا  لهو  ةلاح  يأ  يفو  نوكي  يتمو  ةالصلا  يف  رـصقلا  نم  لأسأ  لوقي 
يف رمتسأ  نأ  يلع  لهف  برحلا  يف  يركـسع  ينوكل  ةالـصلا  رـصقأ  همالك  بسح  ىلع  وأ  نيرهـشلا  نع  لقتو  رهـشلا  نع  ديزت  ةدم  تيقب 

ظفح عمتسأ  نايحألا ؟  ضعب  يف  تاولصلا  نيب  عمجأ  نأ  يل  زوجي  لهو  اهمتأ  نأ  وأ  ةالصلا  رصق 

دلجملا2- ةنـسلا  هقف  باتك  يف  يهو  امهنع  هللا  يـضر  يعفاشلا  مامإلاو  لبنح  نب  دـمحأ  نيليلجلا  نيمامإلا  ةرظانم  ةـلاسرلا  هذـه  يف  لوقي 
ارظانت امهنع  هللا  يضر  دمحأو  يعفاشلا  نأ  ةيعفاشلا  تاقبط  يف  يكبسلا  ركذ  يه  ةرظانملاو  نيعستو  سمخ  ةحفص  قباس  ديسلل  لوألا 

هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقي ال  لاق  ملـسي  امبف  ًارفاك  ناك  اذإ  لاق  معن  لاق  رفكي  هنإ  لوقتأ  دـمحأ  اي  يعفاشلا  لاق  ةالـصلا  كرات  يف 
تكـسف اهب  مالـسإلاب  هل  مكحي  الو  حصت  رفاكلا ال  ةالـص  لاق  يلـصي  نأب  ملـسي  لاق  هكرتي  مل  لوقلا  اذهل  ميدتـسم  لجرلاف  يعفاشلا  لاق 

هذه ينعي  هينعت  ام  رـسفي  نأ  وجرأو  ةرظانملا  هذه  يف  ةلاسرلا  هذـه  ىلع  بيجي  نأ  خيـشلا  ةليـضف  يأر  امف  ىلاعت  هللا  همحر  دـمحأ  مامإلا 
ظفح عمتسأ  ريخلا ؟  ىلع  مكايإو  انعمجي  نأ  هللا  نم  وجرأ  ًاريخأو  ةرظانملا 

ظفح3- عمتسأ  يعفاشلا ؟  دنع  ةالصلا  كرات  مكح  ام  لوقي  ءارقش  ةنيدم  نم  عمتسملاب  ينأك  نذإ 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  ةبوت  نم  هل  لهف  ًاراركتو  ًارارم  لمعلا  اذه  ىلإ  داع  مث  بات  مث  هللا  هجو  يضري  ًالمع ال  لمع  نم  ًالوأ  هتلاسر  يف  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  اهل ؟  لوبقم  هجح  لهف  اهتوم  دعب  هتجوزل  جح  نمو  لوبقم  هجح  لهف  نيد  هيلعو  جح  نم  لوقي  ًاضيأ 

؟ 6- عامجلا متي  مل  ولو  ىتح  مثإ  بكترا  وه  لهف  راهنلا  لالخ  ناضمر  رهـش  يف  اهبعادو  هتجوز  لبق  نم  لوقي  ةـقلحلا  هذـه  يف  ريخـألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ 

037a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.06  ) ( 566  )  ( 242  ) 

 :- تايوتحملا  

هنأ1- لوقي  دمحم  خيشلا  ةليـضف  اي  مكنم  تردص  ةباجإلا  نأ  تفرع  ركذ  امل  يتعجارم  دعب  انأو  جمانربلا  اذه  تاقلح  دحأ  يف  تعمـس  دقل  لوقي 
ماصو ًانايحأ  اهكرتو  ًانايحأ  ىلص  نم  له  وه  يلاؤسو  نيملـسملا  عم  نفدي  الو  هيلع  ىلـصي  الو  لسغي  الو  ًارفاك  ىمـسي  يلـصي  ملو  تام  نم 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكفقو  مأ ال  ًارفاك  مسا  هيلع  قلطي  نوكي  له  ناضمر  مايأ  رثكأ  كرتو  لئالق  مايأ  ةدع 

ظفح2- عمتسأ  مأ ؟  ًارفاك  ربتعي  له  ةالصلا  هكرتب  هقسف  ةلاح  يف  وهو  يفوت  ول  لوقن  رسفتسن  ًاضيأ  انلعجي  اذه  بيط 

ظفح3- عمتسأ  بونذلا ؟  نم  ينيمحي  لمع  ىلع  ينولد  نارهظلا  نم  عمتسملا  لوقي  ًاضيأ 

نم4- لوقي  كرـشلا  نع  ثدحتيو  ءيـشلا  ضعب  ةريغتم  ةجهللا  نأل  اهجارخإ  عيطتـسأ  تاملكلا ال  ضعب  نكلو  ديج  طخلا  هتلاسر  ةـقيقحلا  يف 
همـساب لوقب  أدبن  نأ  لبق  ةقيقحلا  يف  مكيلع .  ملـسأف  ىبقعلاو  ايندلا  يف  هللا  مهاعرأ  ءاملعلا  ةرمز  ىلإ  ىرولا  رقحأ  يبناج  نم  ناتـسكاب 

هيف بيجي  يذـلا  بردـلا  ىلع  رون  جـمانرب  موي  لك  عمـسأ  ملاع  لجر  انأف  دـعبو  مكيدـل  نم  ىلعو  مكيلع  ملـسأف  لوقي  مث  ىلاـعتو  هناـحبس 
كرـشلا وهو  ةكم  رافك  نوكرـشي  اوناك  امو  ًاعنامو  ًاعماج  كرـشلا  فيرعت  ام  مكلأسأ  انأف  ةـينيدلا  ةلئـسألا  ىلع  ةليـضفلا  باحـصأ  خويـشلا 

امك هللا  ىلإ  الإ  رارطـضالا  يف  نوئجلي  اوناك  امو  مانـصألا  نم  نونيعتـسي  اوناك  ام  مهنأ  تملعف  ثيداحألاو  نآرقلا  يف  تقمعت  ينأل  مظعـألا 
ىلع لدتو  ميركلا  نآرقلا  يف  تدرو  يتلا  تايآلا  نم  ىلاعتو  هناحبس  هللاب  كرـشلا  نع  ةضيرع  تايآ  ضرع  نإ  ةقيقحلا  يف  نآرقلا  يف  ءاج 

لب لوقي  راصتخالل  اهكرتنو  ثيداحألا  ضعب  دروأ  هنأل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  درو  ام  ىلعو  نآرقلا  مولع  ىلع  نيعلطملا  نم  هنأ 
مهتيبلت نم  رهاظلا  وه  امك  كلاملاو  رمألا  ربدـمو  تيمملاو  يحملاو  رطـضملا  بيجمو  يجنملاو  قزارلاو  قلاخلا  وه  هللا  نأب  نوفرتعي  اوناك 
ويدارلا ىلع  موي  لك  عمسأ  انأف  هللا  مكازج  ينوتفأ  ٍءيـش ) لك  توكلم  هديب  نم  لق   ) ةيآلا هذهو  كلم  امو  هكلمت  كل  وه  ًاكيرـش  الإ  كيرـش  ال 

رون مدقي  مث  يـشبح  نسح  ةرجهلا  نورق  مدقي  مث  يفيرخلا  هللا  دبع  خيـشلا  ولتي  دعبو  برغملا  ةالـص  ًالوأ  ةعـساتلا  ىلإ  ءاسم  ةـعباسلا  نم 
اوثدحتت نأ  ةلاسرلا  هذه  يف  وجري  وأ  خياشملا  ةيقبو  زاب  نب  هللا  دبع  نب  زيزعلا  دبع  خيشلا  ةلئسألا  هيف  بيجيو  ةنابشلا  ناميلس  بردلا  ىلع 

ظفح عمتسأ  شيرق ؟  رافك  كرش  وه  امو  كرشلا  نم  نآرقلا  يف  درو  ام  وأ  تايآلا  ضعب  نع 

ديحوـت5- ىلع  ضارتـعا  هيف  اذـه  سيلأ  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتكي  نأ  دارأ  اـمل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوـسرلا  ىلع  مهـضارتعا  نـكل 
ظفح عمتسأ  تافصلا ؟  ءامسألا و 

037b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.05  ) ( 561  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

يرتشن1- ءاملاو  لوقي  مهدنع  ةريغـصلا  نويعلا  يه  جالفألا  ًاعبط  هيرتشن  ءاملاو  جالفألا  نم  اهيقـسن  ةـلخن  نيتئام  ىلع  دـيزي  لخن  انيدـل  لوقي 
حمقلاو خـيطبلاو  مامـشلا  لثم  تاوارـضخلا  ةاكز  جرخن  فيكو  اهتبـسن  يه  اـمو  لـيخنلا  هذـه  ةاـكز  جرخن  فيكف  هيرتشن  اـم  هضعبو  هضعب 

ظفح عمتسأ  بنعلاو ؟ 

ذخأيل2- نهترملا  يتأي  داصحلا  دـنعو  اهحقلنو  اهيقـسن  نحنو  ةنـس  رـشع  ةـسمخ  نم  رثكأ  ذـنمو  ليخنلا  هذـه  نم  ًاريثك  نهرن  اـننإ  لوقي  ًاـضيأ 

اذإ كلذ  يف  نهارلا  مثأي  لهو  يعرشلا  نهرلا  وه  اذه  لهف  نهترملا  ىلإ  دوقنلا  عجري  نأ  نهارلا  عيطتسي  ىتح  اذكو  عضولا  رمتـسيو  داصحلا 
ظفح عمتسأ  ًاجاتحم ؟  ناك 

اهاري3- ىتح ال  ةريبكلا  رامثلا  يف  ليخنلا  فيل  ضعب  نوعضي  مهنإف  اهبـسع  اهفعـس و  ىلع  ليخنلا  رامث  ليدعتب  سانلا  موقي  امدنع  لوقي  ًاضيأ 

نم نكمتأ  مل  يننأ  ملعلا  عم  ءالؤه  فلخ  ةالصلا  زوجت  لهو  كلذ  هاجت  سانلا  نوحـصنت  اذامو  هللاب  ذايعلاو  كرـشلا  نم  اذه  ربتعي  لهف  سانلا 
ظفح عمتسأ  مهفلخ ؟  لصأ  مل  نإ  ةعامجلا  ىلع  ةظفاحملا 
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عمتسأ4- ةعامجلا ؟  عم  يلصيو  ةنسلا  عطقي  مأ  ةعكر  هتتاف  ولو  ىتح  ةنسلا  يتعكر  متي  لهف  ةنس  يلصي  ناسنإلاو  ةالصلا  تميقأ  اذإ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح

-5( نيدـلا موي  كلام   ) ىلاعت هلوق  يف  ماللا  حـتفي  نأ  لثم  ةـحتافلا  ليكـشت  يف  أطخي  نم  فلخ  ةالـصلا  زوجت  لـه  لوقي  سماـخلا  هلاؤس  ًاـضيأ 

مدعو ةحتافلا  دعب  ةءارقلا  يف  هئطخ  ىلإ  ةـفاضإلاب  دـبعن  كايإ  لوقيف  دـبعن ) كايإ   ) ىلاعت هلوق  يف  ءابلا  رـسكي  وأ  نيدـلا  موي  كل  ام  لوقيف 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  فلخ  لصأ  مل  نإ  ةعامجلا  ىلع  ةموادملا  نم  ًاضيأ  نكمتأ  مل  يننأ  ملعلا  عم  ديوجتلاب  ةءارقلا 

نـسي6- مأ  يلاوتلا  ىلع  اوناك  ولو  نيمداقلل  مايقلا  نسي  لهف  نورخآ  سانأ  مهيلع  مدـقو  ام  سلجم  يف  سانلا  عمتجا  اذإ  لوقي  رخـآلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  يده  امو  طقف  مالسلا  در  سولجلا و 

برغلاب7- اوهبشت  مهنأ  الإ  ىحللا  قلحب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  يده  اوفلاخ  مهنأ  نم  مغرلاب  هللا  مهاده  بابـشلا  نم  ريثك  ظحالي  لوقي 
صقي له  يفوت  لجرلا  اذه  نأ  انـضرف  اذإو  ةليوطلا  تابنـشلا  ةيبرتو  دخلا  فصن  ىلإ  نقذـلا  فصن  وأ  فصنلا  قلح  يهو  فلاوسلا  ةـيبرت  نم 

ظفح عمتسأ  ةئيهلا ؟  هذهب  نفدي  مأ  فلاوسلا  قلحتو  ليوطلا  هبراش 

038a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.07  ) ( 571  )  ( 293  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيفوصلا ؟.  نم  مالسإلا  فقوم  وه  ام 

يذلاو2- عاجش  يبأ  نتم  ىلع  عافتنالا  درو  وأ  باتكلا  اذه  ةحـص  ىدم  ام  لوقي  عاجـش  يبأ  نتم  ىلع  عافتنالا  وهو  ةيفوصلا  نع  باتك  أرق  لوقي 
اهلكو ههجو  هللا  مرك  يلع  مامإلا  بطخو  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلل  ثيداحألا  ضعب  هب  ًاضيأو  يفوصلا  بهذملاو  ةيفوصلا  نع  ةذبن  هيف 

دقو نامزلا  رخآ  يف  ثدحتـس  ءايـشأ  هيف  ركذت  وأ  نامزلا  رخآ  يف  ثدحتـس  ءايـشأ  هيف  ركذت  وأ  نامزلا  رخآ  يف  ثدحتـس  ءايـشأ  يف  ركذت 
ظفح عمتسأ  هتاكربو ؟  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا  ًاريخأو  اهنم  ًاضعب  تثدح 

مئادو3- ةئيـس  ةلماعم  ينلماعي  دلاو  يلو  طسوتم  يناثلا  فصلاب  رونلا  دـهعمب  بلاطو  رظنلا  فيفكو  نيرـشعو  ةـينامث  نس  يف  لجر  انأ  لوقي 
نأ لمأ  ىلع  اهلك  هل  اهيطعأ  لاير  نيعبـسو  ةـسمخو  ةـئامثالث  اهردـق  ةيرهـش  ةأفاكم  ىـضاقتأ  انأو  دـهعملاب  تقحتلا  نأ  ذـنم  يعم  فالخلا 

طقف كبرـشو  كلكأ  ريظن  غلبملا  اذـه  لاقو  ضفر  هجاتحأ  ام  يرتشأل  غلبم  هنم  تبلط  امدـنع  نكلو  يتاجاح  يف  اهل  جاتحأ  ام  اـهنم  ينيطعي 
اهب سأب  ةيداملا ال  هتلاح  نأب  ًاملع  طقف  ينشيعي  يذلا  يرورضلا  توقلا  وه  يبرشو  يلكأ  ناب  ملعلا  عم  ءيش  يأ  بلط  يف  قحلا  كل  سيلو 

ًانيعتـسم هيلإ  عوجرلا  تلواحو  ببـس  نودب  لزنملا  نم  يندرطف  فالخلا  أدب  انه  نمو  اهنم  ءزجب  ظافتحالا  تلواح  كلذ  هنم  تدـجو  امدـنعو 
ناكم وأ  ىوأم  نود  دـلبلا  عراوش  يف  درـشم  شيعأ  انأو  ةـلاحلا  هذـه  ترركتو  ببـس  نودـب  ًايناث  يندرطو  ًاليوط  مدأ  مل  نكلو  ريخلا  لـهأب 

ببـسلا نأ  دقتعأ  الو  يبأ  ةأرماو  هتجوز  يهف  يمأ  ريغ  يه  هتجوز  نأب  مكملعأ  مل  ينأ  ًاملع  لوقيو  دهعملاب  يبوسر  هنع  ببـست  امم  ينيوأي 
وه ام  وأ  لحلا  امو  عراوشلا  يف  درـشم  نآلا  انأو  لوقي  ًاضيأف  طقف  يدـلاو  وه  ببـسلا  نأب  دـقتعأو  يلإ  ءيـسي  ام  اهنم  دـجأ  مل  ثيح  اـهنم 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرأ  حيحصلا  قيرطلا 

مالكلا4- اذـه  لهف  قطان  ناويح  مدآ  ينب  تنأ  ساـنلا  ضعبل  لوقي  ساـنلا  نم  ريثك  تعمـس  دـقلو  دادـسلاو  قيفوتلا  مكل  هللا  نم  وجرأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  هيف  ةدافإلا  وجرأو  ةفسلف  درجم  مالكلا  اذه  هللاو  قطان  ناويح  مدآ  نبا  نوكأ  حيحص 

ظفح5- عمتسأ  قالطلا ؟  بجي  لهو  ماهوألاو  ساوسولا  قيرط  نع  ءاج  اذإ  ةجوزلا  يف  كشلا  مكح  ام  لوألا  لاؤسلا  لوقي 

نم6- دبال  مأ  لزنملاب  ةـعامج  ةزئاج  ةالـصلا  لهف  طقف  نانثا  مهددـعو  لزنملاب  سانأ  كدـنع  ناكو  نذؤملا  نذأو  ةالـصلا  تقو  بجو  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  ىلإ  باهذلا 

ظفح7- عمتسأ  عامجلا ؟  يف  اهعابتا  بجي  بادآ  كانه  لهو  ةهوركم  مأ  ةزئاج  عامجلا  يف  ةيرعتلا  له  لوقي  ءاسنلا  ةرشاعم  نع  ريخألا  هلاؤس 

لبق8- نم  يطعأ  اذإ  اذه  ءيـش  اهنم  ذخأي  نأ  مألا  نم  يذلا  خألل  قحي  له  امهدلاو  نم  ةشرو  امهيدلو  مألا  نم  ناوخأ  يل  نإ  لاؤسلا  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اهنم  ذخأي  مأ ال  ناوخألا 

ظفح9- عمتسأ  بألا ؟  نم  اهناوخإ  اهالوتي  يذلا  مأ  اهجيوزت  ىلوتي  نأ  باش  ةاتفلل  مدقت  اذإ  هل  قحي  مألا  نم  يذلا  خألا  لهو  لوقي  ًاضيأ 
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تئج10- اذإو  ناذألا  لثم  ةالـصلا  نوميقي  دجاسملا  ضعب  نأ  ثيح  اذـه  بهذـم  يأ  يفو  ناذألا  لثم  ةالـصلا  ةـماقإ  زوجي  له  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  ناذألا ؟  لثم  ةالصلا  ميقي  يذلا  بهذملا  وه  ام  اذك  انبهذم  اذه  نإ  اولاق  حصنلل 

038b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.05  ) ( 556  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  ةيدابلا  ديصق  عامس  زوجي  له  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  اهنم ؟  ًالدب  ةرافكلا  ةميق  جارخإ  زوجي  له  ًاضيأ  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  ةديعسلا ؟  تابسانملاو  تالفحلا  يف  بهذلا  سبلأ  نأ  يل  زوجي  له  ةاتف  يننإ  لوقت 

ظفح4- عمتسأ  هكالتمإب ؟  وأ  هب  ينوحصنتو  ةريثك  ثيداحأ  لمحي  يذلا  باتكلا  ام  لوقت  ًاضيأ 

مأ5- مارح  ةربقملا  يف  ءاكبلا  لهو  اهئراق  رجؤي  ةربقملا  لوخد  دـنع  رثاكتلا  مكاهلأ  ةروس  ةءارق  نإ  نولوقيو  رباقملا  يترايز  يف  لأستأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  ال ؟ 

رتم6- ةئامسمخ  هيلإ  راشملا  دجسملا  نع  مهتويب  دعبت  ةعامج  يدلو  يدالب  فرط  يف  ًادجسم  ترمع  يننأ  يهو  ةلكـشم  يدل  ةيحتلا  دعب  لوقي 
مهل ًامامإ  ًاضيأ  نوكأو  مهنم  بيرق  نوكي  رخآ  دجـسم  ةرامع  يف  مهتكراشم  ينم  نوبغريو  مهنع  ديعب  دجـسملا  نأ  ةـجحب  يعم  نولـصي  الو 

ينوتفأ هيقبأ  وأ  همدـه  وأ  يدالوأو  انأ  هرجه  يل  زوجي  له  ةنـس  رـشع  ةـسمخ  ةدـم  نم  هترمع  نأو  قبـس  يذـلا  دجـسملا  يف  مكيأر  وه  امف 
ظفح عمتسأ  هتاكربو ؟  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو  ريخ  هللا  مكازج 

نيحلاصلا7- روبقل  نولعجي  هللاب  ذايعلاو  نكلو  هللا  الإ  هلإ  نولوقيو ال  نوكزيو  نوجحيو  نولـصيو  نوموصي  سانلا  بلغأ  اندـنع  دـجوي  اننإ  لوقي 
منغلا نم  ريثكلا  نوحبذيو  ءاسنلاو  لافطألا  اوذـخأيو  روبقلا  قوف  تالفح  اولمعيو  لاحرلا  نهل  نودـشي  مهنإ  لوقيو  هللا  نيبو  مهنيب  ةطـساو 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مهلو  انل  مكنم  هيجوتلا  وجرن  اهيلع  هللا  نوركذي  مهو  حئابذلا  هذه  نم  لكأن  لهف  ناثوألا  هذهب  نوفلحيو  زعاملاو 

ظفح8- عمتسأ  اهنم ؟  ةبوتلا  لبقت  يتلا ال  تامرحملا  يه  ام  نالوقي 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟  عمجلا  هل  زوجي  له  رفسلا  ةلصاوم  وان  وهو  مايأ  ةثالث  دلب  يف  رفاسملا  ماقأ  اذإ  هيف  نالوقي  يناثلا  امهلاؤس  ًاضيأ 

مأ ال10- زوجي  اذه  لهو  جابيدلاب  شرفن  نأ  ديرنو  لزلاب  شورفم  شوقنم  وأ  شقن  اهتحتو  جابيدلا  نوشرفي  سانلا  ضعب  ىرأ  ينأب  مكدـيفأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  جابيدلاب ؟  شرفت  دجاسملا ال  نأب  ًاملع 

039a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.99  ) ( 494  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

يفو1- هلعن  سبلي  وهو  يلـصي  ًالجر  تيأر  ىرخأ  ةرمو  هلعن  سبلي  وهو  يلـصي  ًالفط  تيأر  مايألا  دحأ  رـصع  ةضيرف  ةـيدأت  ءانثأ  هتلاسر  يف  لوقي 
سبتلا دق  رمألا  نأل  ةقيقحلاب  يريـصبت  وجرأ  ةحيحـص  ريغ  مأ  ةحيحـص  مهتالـص  له  يردأ  الو  ًاضيأ  هلعنب  يلـصي  ًالجر  تيأر  عمجلا  ىدحإ  ةالص 

ظفح عمتسأ  املع ؟  مكدازو  هللا  مكدافأ  هيلع 

هيدي2- كيرحتو  ةرم  نم  رثكأ  سأرلا  ءاطغ  فلو  هتعاس  كيرحت  اهنم  ةريثك  تاكرحب  نوتأي  نيلـصملا  ةوخألا  ضعب  ىرأ  ًاضيأ  ةالـصلا  ءانثأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  حالصلاو ؟  ىدهلا  قيرط  مكل  هللا  رون  اذام  مأ  ةالصلا  لطبي  اذه  لهف  ًارارم  اهضعب  عم 

يف3- انأو  ةالـصلل  أضوتأ  كلذ  دعبو  عيطتـسأ  نكلو ال  هلازنإ  لواحأو  ًاليلق  هنم  ىقبي  امنإو  لوبلا  عيمج  لزني  لوبتأ ال  امدنع  انأ  هتلاسر  يف  لوقي 
وه امو  يتالص  حصت  لهف  ةساجنلا  ناكم  لسغأف  تيبلا  ىلإ  بهذأ  يلصأ  املو  لزن  دق  يقابلا  نأ  سحأ  ةالصلا  يف  وأ  دجـسملا  ىلإ  قيرطلا 
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ظفح عمتسأ  هللا .  مكقفو  ةلاحلا  هذه  يف  لحلاو  مكحلا 

يننأب4- خيشلا  ةليضف  اي  كرعشأو  تالفحلا  هذه  يف  الإ  مهارن  نيذلا ال  ءابرقألاو  تاقيدصلا  عم  لباقتلل  فافزلا  تالفح  ىلإ  بهذأ  ةاتف  انأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  اذه  له  مكلأسأ  نأ  ديرأو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  يبن  ةنسو  ينيدب  ةكسمتم  ةاتف 

هيلع5- لهف  ليلق  بهذلا  اذه  نإ  لوقتو  تالفحلا  هذه  ىلإ  بهذت  امدـنع  هلمعتـست  يذـلا  بهذـلا  نم  سبل  اهيدـل  هنإ  لوقت  تالفحلا  لوح  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  تاملسملاو ؟  نيملسملا  داشرإل  هللا  مكمادأو  ركشلا  ليزج  مكلو  مأ ال  ةاكز 

039b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.96  ) ( 513  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

نطولا1- ىلع  اهتيبلـس  حيـضوتو  اهتـشقانم  هللا  مكفقو  مكنم  بلطأ  ةـميخو  بقاوع  اهل  ةلكـشم  دـعبو  هتاـكربو  هللا  ةـمحرو  مكيلع  مالـسلا 
نيبريو نيملسملا  تويب  يفو  كانه  نمو  انه  نم  تاملسم  ريغ  ءاسن  انيلع  دفت  ذخأ  فسأللو  ةرثكبو  انلدب  ىلإ  دفت  تذخأ  ءاسنلا  نينطاوملاو 

نيملسملل ةيهاركلا  نونطبيو  مالسإلا  نوهركي  مهنأ  اميس  الو  نيملسملا  ىلع  ىفخت  ًاراثآ ال  مهرودب  نولكشي  خيشلا  ةليضف  اي  ءالؤهو  اندالوأ 
مكقفو ةميخولا  اهبقاوع  نم  مهريذحتو  نينطاوملل  حيـضوتلاو  حصنلا  وجرنف  انبابـشو  اندالوأ  ىلعو  انيلع  رطخ  هيف  انعم  مهطالتخا  نأ  ثيحو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟ 

نأ2- هرجأتسم  ةأرماب  لعف  ًاريجأ  نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  تقو  يف  هومتيور  يذلا  ثيدحلا  عمـسي  نمب  ينأك  دمحم  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  لعفلا ؟  اذهل  مكح  كانه  نوكيل  اذه  عقي  نأ  دبالو  يمالسإلا  عيرشت  رصع  يف  ناك  كلذ 

قالطلا3- يجوز  نم  بلطأ  له  ًالافطأ  اهلالخ  بجنأ  ملو  تاونـس  ثالث  يلاوح  يجاوز  ماد  ةأرما  انأ  دـعبو  هتاـكربو  هللا  ةـمحرو  مكيلع  مالـسلا 
ظفح عمتسأ  ءافشلا ؟  يف  لمأ  كانه  لهو  انيلع  فشكي  ىتح  بيبط  ىلإ  بهذن  مأ  بجنأ  يكل  هريغ  نم  جوزتأو 

ظفح4- عمتسأ  يجوز ؟  دنع  اههجو  يمأ  فشكت  نأ  زوجي  له  لوقت  ًاضيأ 

ظفح5- عمتسأ  ًاركشو ؟  اهتيب  يف  يلصت  ةعكر  مك  ةأرملل  ةعمجلا  ةالصل  ةبسنلاب  لوقت  ًاضيأ 

يرهـشلا ال6- بتارلاب  مهنأل  لاير  ةئامـسمخ  يرهـش  بتار  وأ  ةئاملا  يف  نيرـشعو  سمخ  ةدئاف  ةلافك  تحت  نيذـلا  لامعلا  نم  ذـخأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟ لك  هللا  مكازج  انوديفأ  صالخإب  نولمعي 

ظفح7- عمتسأ  لمعلا ؟  ىلع  مهل  ًازفاح  ةبسن  مهاطعأ  هلمع  يف  وأ  هناكم  يف  هب  نوموقي  يذلا  لمعلا  ىلع  ةبسن  مهيطعي  نأ  دارأ  ول  نكل 

040a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.13  ) ( 551  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

عيمجب1- انمق  دـقل  ةدـج  ةـنيدمب  نوميقم  انعيمجو  ناوخألا  نم  ةـعومجم  انكو  ماعلا  اذـه  جـحلا  ةـضيرف  ءادأـب  تمق  ىلوـألا  هتلاـسر  يف  لوقي 
رخآلا ضعبلاو  يلاحلا  ةجحلا  يذ  رهـش  ةياهن  لبق  هب  مايقلا  نكمي  هنأ  ضعبلا  ىري  ىنم  نم  ًاسأر  اندـع  اننأ  ذإ  عادولا  فاوط  ادـع  ام  كسانملا 
عمتسأ ءازجلا ؟  ريخ  هللا  مكازج  مكيدل  حيحـصلا  رظنلا  هجوب  انوديفأ  ةـكلمملا  ةرداغم  لبق  طرـش  ىلع  نمزلل  دـيدحت  نودـب  دـعب  اميف  ىري 

ظفح

ظفح2- عمتسأ  نامقل ؟  ةروس  تيمس  لوقي  اذامل  ًالوأ 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟ ةوبنلا  يتوأ  لهو  نامقل  ىعدي  يذلا  صخشلا  اذه  نم  لوقي  ًاضيأ 

نإ4- لاقو  دجاسملاب  اهتيدأت  تمرحو  ىلصملاب  الإ  ىدؤت  ديعلا ال  ةالصل  ةبسنلاب  دجسملاب  صخـش  يل  لاق  ينتقلقأ  اياضق  انيدل  لوقي  ًاضيأ  معن 
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ظفح عمتسأ  يعرش ؟  لصأ  اذهل  لهف  ةرهطملا  ةيوبنلا  ةنسلا  نم  ذوخأم  اذه 

هيلع5- هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  حيحـص  لهو  مأ ال  اهنم  ديفتـسي  لهف  تيملا  حور  ىلع  انحتتفاف  انأرق  اذإ  حيحـص  لـه  هتلاـسر  يف  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  روبقلا ؟  ىلع  روهزلا  ليلاكأ  عضوو  رباقملا  يف  ةحتافلا  ةءارق  عنم  ملسو 

ظفح6- عمتسأ  همالس ؟  لوسرلا  عمسي  هيلع ال  ملسي  نيح  مالسلا  هيلع  يبنلا  ربق  صخش  راز  اذإ  حيحص  له  هتلاسر  يف  لوقي  ًاضيأ 

نم7- اوديفتـسي  مل  نيذـلا  ىتوملا  مأ  ايندـلا  ةايحلا  اوقراف  نيذـلا  ىتوملا  مهب  دوصقملا  له  ىتوملا }  عمـست  كنإ ال  ىلاـعت { :  هلوق  يف  نكل 
ظفح عمتسأ  ةلاسرلا ؟ 

ظفح8- عمتسأ  لوسرلاو ؟. يبنلا  نيب  قرفلا  ام  لوقي 

040b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.09  ) ( 552  )  ( 261  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةجوزتم ؟  ريغ  وأ  ةجوزتم  تناك  ءاوس  يلاخ  تنب  وأ  تنب  ىلع  لوخدلا  مكح  ام  لوقي 

ملو2- ءاشعلا  تقو  لخدو  برغملا  ةالص  ينتتاف  نأ  لثمك  اهتقو  يف  ىضقت  لهو  بجاولا  وأ  ضرفلا  تناك  ءاوس  ىضقت  ةالصلا  له  لوقي  ًاضيأ 

؟  ضرفلا دعب  اهتقو  يف  يناثلا  مويلا  يف  برغملا  يلصأ  وأ  ةرشابم  اهدعب  برغملا  يلصأ  مث  ءاشعلا  يلصأ  نأ  يل  زوجي  لهف  برغملا  لصأ 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  اهيف ؟  زوجت  مل  ةلاح  كانه  لهو  ضئاحلا  ةالص  زوجت  له 

ظفح4- عمتسأ  يلصت ؟  نأ ال  سانلا  نم  يحتست  وأ  ىشخت  امنإو  ءوضو  ريغ  ىلع  يهو  ةالصلل  اهئادأ  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  هللا  باتك  ظفحل  هب  نوحصنت  يتلا  ةقيرطلا  امو  ميركلا  نآرقلا  ظفحل  لضفملا  ءاعدلا  وه  ام  ًاضيأ  لوقي 

ظفح6- عمتسأ  لالح ؟  مأ  مارح  رأثلا  نإ  له  هيف  لوقي  هلاؤس 

ظفح7- عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  انوديفأ  رعش  لكش  ىلع  فسوي  ةصق  لثم  ميركلا  نآرقلا  صصق  دحأ  لعج  زوجي  له  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 |  لوألا |   |

041a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.66  ) ( 575  )  ( 300  ) 

 :- تايوتحملا  

ماـمإلل1- ةـينلا  مزلت  لـه  ءاـشعلا  عم  برغملا  عـمج  دجـسملا  ةـعامج  دارأو  راـطمأ  تلطهو  ًادراـب  تقوـلا  ناـك  اذإ  ةـلاسرلا  هذـه  يف  لوـقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال  كلذ  يف  نيمومأملاو 

ةالـص2- نم  غارفلا  دعب  هودارأ  اذإ  عمجلا  مهل  لهف  ةـقباس  ٍةـليل  يف  عمجلا  يف  اوفلتخا  دـق  مهنأل  ةـين  هبـش  مهدـنع  عيمجلا  ناك  اذإ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟. متبجأ  دق  اذهو  برغملا 

امدنع3- ءاشعلا  نولـصي  مهنأ  هل  حضتاو  برغملا  ةـين  ىلع  ىلـصو  ءاشعلا  ةالـص  يف  مهو  برغملا  نم  غارفلا  دـعب  مومأملا  ءاج  اذإ  لوقي  ًاثلاث 

ءاشعلا يلصي  مث  ةثلاثلا  دعب  ملـسيو  سلجي  وأ  ءاشعلا  دعب  برغملا  يلـصيو  مهعم  رمتـسي  له  عنـصي  اذامف  لوألا  دهـشتلا  دعب  نيتنثال  اوماق 
ظفح عمتسأ  هدحول ؟ 

ظفح4- عمتسأ  برغملا ؟  يلصي  نأ  دعب  ءاشعلا  ةداعإ  همزلي  له  ءاشعلا  يف  مهعم  رمتسا  اذإ  بيط 

امهيأف5- ةالصلا  لبق  ةينلا  دوجو  مدع  ببسب  ًازئاج  عمجلا  ىري  هنأل ال  دربلاو  رطملا  لجأل  عمجلا  يف  ةعامجلا  ةيقب  ٌملسم  ضراع  اذإ  ًاضيأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  اهلازتعا ؟  وأ  ةعامجلا  عم  ةالصلا  ىلوأ 

مأ ال6- وهسلا  دوجس  همزلي  لهف  نومومأملا  حبسي  ملو  ةعبارلا  وأ  ةثلاثلا  ةعكرلا  ءانثأ  يف  وهو  لوألا  دهـشتلل  هسولج  يف  مامإلا  كش  اذإ  لوقي 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  80ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26271
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
22
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ظفح عمتسأ   ؟

ظفح7- عمتسأ  هل ؟  ًاريسفت  ديرن  بجاولا  اذه  لعف  مدع  لصألا  مهلوق  وأ  مكلوق 

فوفـصلا8- ةـيوستب  رمألا  لبق  ءاش  امب  وعدـي  ًافقاو  ءاقبلا  ماـمإلل  لـهف  ةالـصلل  ةـماقإلا  نم  نذؤملا  ىهتنا  اذإ  لوقي  ريخـألاو  عباـسلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  هقح ؟  يف  نسحألاو  ىلوألا  امهيأو  ةالصلا  يف  عورشلاو 

ظفح9- عمتسأ  هسفن ؟  نيبو  هنيب  اهيف  وعدي  ةحتافلا  رادقمب  فوقو  مامإلل  سيل  نذإ 

ظفح10- عمتسأ  فوفصلا ؟  ةيوست  يف  هودعاسي  نأ  ةعامجلا  ضعب  ىلإ  لكي  نأ  مامإلل  له  نكل 

041b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 550  )  ( 259  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلـص1- كيبن  هاجب  كلأسن  انإ  مهللا  لوقن  نأ  ىنعمب  نيحلاصلا  هدابع  هاجب  وأ  ءايبنألا  هاجب  هيلإ  لسوتلاو  لـجو  زع  هلل  ءاعدـلا  زوجي  لـه  لوقي 
زاوجلا مدـع  فلاخي  ثيدـح  دـجو  نم  هنأ  مكتباجإ  يف  مترـشأ  دـق  مكنإ  لوقيو  ءاعدـلا  نم  كلذ  فالخو  اـنبونذ  اـنل  رفغت  نأ  ملـسو  هيلع  هللا 

ىقـستسا اوطحق  اذإ  ناك  هنع  هللا  يـضر  رمع  نأ  هنع  هللا  يـضر  ٍسنأ  نع  ثيدـحلا  لوقي  مارملا  غولب  يف  اثيدـح  دـجو  هنأو  انيلإ  لـسريف 
انقساف انيبن  معب  كيلإ  لسوتن  انإو  انيقستف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحم  انيبنب  كيلإ  يقـستسن  انك  انإ  مهللا  لاقو  بلطملا  دبع  نب  سابعلاب 

؟  قفوملا هللاو  ةدئازلا  ةفيعضلا  ثيداحألا  نم  مأ  ةحـص  نم  هل  له  كلذ  يف  ليلجلا  انذاتـسأ  ةليـضف  يأر  امف  لوقي  يراخبلا  هاور  نوقـسيف 
ظفح عمتسأ 

مأ2- لالح  هحبذ  لهف  هانلكأف  هيهطب  انمقف  رقب  محل  انيلإ  رـضحأ  يلايللا  دـحأ  يفو  نونجم  انتيرق  يف  هنأ  ثيح  نونجملا  ةـحيبذ  مكح  اـم  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟.  ينوديفأ  مارح 

ظفح3- عمتسأ  لجو ؟  زع  هللا  ةيمستب  الإ  ملكت  امل  ملكت  ول  هنأل  ملسملا  نم  ةحيبذلا  ىلع  ةيمستلا  مزلت  لوقي ال  نم  كانه 

ثيح4- نيرازجلا  نيكاكد  يف  ةـقلعم  يهو  حـئابذلا  ىلإ  رظنلا  نم  نآلا  نوجرحتي  نيملـسملا  نم  ٌريثك  نكل  ةـحيبذلا  يف  نيجدولا  عطق  متركذ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  عطقي  مل  سأرلاب  يكوشلا  عاخنلا  لاصتا  نأ  نوري 

نم5- تمهف  يذلا  ةقيقحلا  وه  رفاكب  سيل  رفكلا  لقان  لوقي  يناثلاو  عفني  ٍملع ال  نم  كب  ذوعأ  مهللا  يتأي  اميف  ةحيحـصلا  ةرابعلا  يه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زوجي  له  ملعلا  نم  ذوعتلا  عفني  نم ال  كب  ذوعأ  مهللا  هلاؤس 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟  حيحص  اذه  له  رفاكب  سيل  رفكلا  لقان  لوقي  ًاضيأ 

042a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.30  ) ( 572  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- ناك  اذإ  ناسنإلا  نأ  وأ  يعاد  قرطلا  هذهل  لهف  هرمأ  نم  ٍةريح  يف  شيعي  ناسنإلا  لعجت  امم  اهخياشم  ةرثكو  قرطلا  ةلأسم  ًالوأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  انوتفأ  قرطلا  هذهب  مامتهالا  همزلي  ةعبرألا ال  بهاذملا  نم  ٍبهذم 

ظفح2- عمتسأ  نيملسملا ؟  لاومأ  ةمرحك  ةمرحم  مارح  يه  مأ  نيملسملا  ريغ  لاومأ  لكأ  زوجي  له  هتلاسر  يف  لوقي  ًاضيأ 

ًادبأ3- مهمصاخأ  مل  انأو  ًافيفط  ناك  ولو  ىتح  ةمصاخملل  وعدي  مهنيبو  ينيب  ببس  الو  يعم  نونكسي  ٌناريج  يل  هنإ  لوقي  ثلاث  ٌلاؤس  هيدل  ًاضيأ 

لاونملا اذه  ىلع  ريـسأو  مهلماجأ  نأ  مهلك  اذه  دـعب  لهف  ةرايزلاب  اومركتيو  ءالؤه  رثأتي  ملو  تارم  ةرايزلا  رركأو  مهعم  سلجأو  مهروزأ  انأف 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يمالسإ  اذه  لهف  ريمضلل  ًةحار  لولحلا  برقأ  وهو  ًاديعب  مهنع  لحرأ  مأ  مهنع  عطقنأ  مأ 
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تاحفصلا يلامجإ 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

6ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

ةيلمع4- له  ةبونلاب  قرطلا  خياشم  مظعم  ركذي  اندنعف  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ركذ  ةيلمع  نادوسلا  يف  اندـنع  لوقي  ًاضيأ  قرطلا  نع  لوقي  ًاضيأ 

ناسنإلا ركذي  نأ  لضفألا  نم  سيل  وأ  لجو  زع  هللا  ءامـسأ  نآرقلا و  ريغب  هللا  ركذي  نأ  ناسنإلل  زوجي  لهو  ةحيحـص  ركذلا  يف  هذـه  ةـبونلا 
نيميلا ىلإ  نوتفتلي  نيفقاو  ةيعامج  ٍةـقيرطب  هللا  نوركذـي  كانه  مهنأ  ضعبلا  ىدـل  فرعي  امك  ةـقيقحلا  يف  وه  ءاعدـلاو  نآرقلا  ةءارقب  هللا 

ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  خياشملا  ضعب  طقسي  دقو  ةيعامج  نوكت  هذهو  مهنيب  مهتيذحأ  نوعضيو  لامشلاو 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مكيدل  لحلا  وه  امف  ةراهطلا  يف  كشأ  يننأل  رثكأ  وأ  تارم  سمخ  ةالصلل  أضوتأ  ًامئاد  انأ  ةلئاسلا :  لوقت 

هللا6- تيب  يف  زوجت  ةـقدصلا ال  نأ  تعمـس  يننـأل  مارحلا  هللا  تيب  يف  نيدـجاوتملا  نيكاـسملا  ىلع  ةـقدصلا  زوجت  لـه  اـهتلاسر  يف  لوقت 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  ةدابعلل  ناكم  هنإ  لوقت  ىلع  ضرتعتو  هللا  مكقفو  ةدافإلا  وجرن  مارحلا 

بيصتو7- بوبح  لامعتساب  روتكدلا  ينرمأ  دقلو  نيحلاو  نيحلا  نيب  ام  عرـصأ  ينإو  هلل  دمحلاو  عرـصلا  ضرمب  تيلتبا  دقل  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 
ريخلا هيف  ام  ىلإ  هللا  مكدافأ  انوديفأ  تضرم  اهتكرت  اذإ  يننأ  ملعلا  عم  ةردخم  اهنوكل  ةمرحم  داوم  اهب  دجوي  هنأ  تعمـس  دقو  دـيدمتب  مسجلا 

ظفح عمتسأ  حالصلاو ؟ 

ظفح8- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  دعب  اهب  يتآ  له  ةالصلل  فاص  مامإلاو  تيتأ  اذإو  ٌمثإ  يلع  نوكي  له  اهتكرت  اذإو  ةبجاو  دجسملا  ةيحت  له  لوقي 

ةالص9- دعب  اهتيلص  اذإ  لهو  اهتكرت  اذإ  ٌبنذ  يلع  لهو  ةبجاو  حبصلا  ةالص  له  لوقي  رجفلا  ةبتار  حبـصلا  ةالـصب  دصقيو  حبـصلا  ةالـص  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  رجفلا 

042b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.38  ) ( 585  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

ريغ1- ىرخأ  ٍةروس  يف  ٍةـيآ  ىلإ  لوحت  ةروسلا  متي  نأ  لبقو  ةـحتافلا  دـعب  ةروس  أرقو  ًةـعامج  مؤي  سانلا  دـحأ  ناك  تاعامجلا  دـحأ  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  ينع  هللا  مكازج  ينوحصنا  مهو  ىلع  هنإ  لهو  ةالصلا  تلطب  لهو  زئاج  اذه  لهف  ىلوألا  ةروسلا  لمكأو  ىلوألا  ةروسلا 

ةاتف2- دجويو  رمعلا  نم  نيرـشعلاو  ةنماثلا  يف  لجر  يننأ  يه  ةلكـشملا  لوقي  ةريبكلا  لبق  ةريغـصلا  جاوز  نع  ثدحتي  وهو  هتلاسر  يف  لوقي 
لوقي ةينيدلا  رئاعـشلا  مزالت  اهنأو  ةالـصلا  يف  نواهتت  اهنأ ال  يكحيو  ةنيد  اهنأل  اهجاوز  نم  تبغر  يننأو  ةنـس  نيرـشعو  ىدحإ  رمعلا  نم  غلبت 

طقف يلإ  اهئاطعإ  ىلع  اهدلاو  ترواش  امنيحو  نآلا  ىتح  جوزتت  مل  ةريبكلا  اهتخأ  نأ  كلذو  ببـس  يف  دـجويو  ًاضيأ  يجاوز  نم  تبغر  كلذـل 
تنبلا دـلاو  عمـسي  يكل  حرـشلاو  ةدافإلا  وجرأ  كلذ  ريغو  ةالـصلا  ىلع  بظاومو  نيد  ًـالعف  اهدـلاوو  جاوز  اندـنع  اـم  ـالإو  ةريبكلا  ذـخ  لاـق 

ظفح عمتسأ  يتباجإ ؟  وجرأ  هللا  ءاش  نإ  اهينجوزيف 

ىدحإ3- يف  نحنو  قيقـشلا  نميلا  يف  لمعن  ةيبرع  ةيمالـسإ  ةلود  نم  نيـسردملا  نم  ةـعومجم  اننأ  يه  انتلكـشم  مهتلاسر  يف  نولوقي  لوقي 
اهيف رهطتي  نم  دجتف  ةيرقلا  لهأ  نم  نولصملا  اهيلإ  يتأي  ةكربلا  هذهو  ءاملا  نم  ةكرب  هب  دجسملاو  مامإ  اهلو  دجسم  اهب  ةيرقلا  هذهو  ىرقلا 

لك ريغتي  اهؤامو  ءوضولاو  ءاجنتسالاو  رهطتلل  ئش  لكل  ةكربلا  هذه  نأ  يأ  اهيف  أضوتي  كلذكو  اهلوح  يجنتسي  نم  دجنو  رهطتيو  محتسي  يأ 
ىلإ عمتسي  ملو  اهنم  ًاضيأ  أضوتي  وهف  دجسملا  مامإ  يأ  مامإلا  يه  ربكألا  ةلكشملاو  انيلإ  اوعمتسي  ملف  كلذ  نع  مهيهن  انلواحو  ًابيرقت  عوبـسأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  وه  امف  انمالك 

مهنأو4- ةعمج  لك  اهرركي  بطخ  ثالث  يلاوح  هيف  ام  لكو  بطخلا  هنم  أرقي  ٌباتك  هيدل  مامإلا  اذـه  نإ  نولوقي  مهمامإ  عم  مهلاح  نوكـشي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  اورداغي  ىتح  ةبطخلا  يهتنت  اهنأ  نونمتيو  بطخلا  هذه  عامس  نم  نولمي 

ًاضيأ ال5- نولوقي  مهو ال  نيديلا  مضي  الو  مارحإلا  ةريبكت  دنع  هيدي  عفري  هنأ ال  نولوقي  ةالصلا  دنع  مامإلا  تافرـصت  وأ  تاكرح  نم  نوكـشي  ًاضيأ 

انـضعبو ةالـصلا  ىلإ  بهذ  انـضعب  نإ  نولوقي  ةكربلاو  تافرـصتلاو  تاكرحتلا  هذه  امأ  مهفقوم  ام  ًاضيأ  نولأسيو  ةـحتافلا  دـعب  نيمآ  نولوقي 
ثالث ةعمجلا  نع  بيغت  نم  وأ  فلخت  نم  لاق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  انفرع  دقو  كلذ  لوح  ريبك  ٌلاكـشإ  عقو  اننيبو  اهنع  فلخت 

امب ريفكتلا  انيلع  لهف  أطخ  ىلع  انك  اذإو  أطخ  ىلع  مأ  باوص  ىلع  نحن  له  انيلع  له  باهذلا  نع  انعنتما  نيذلا  نحنو  هبلق  ىلع  عبط  تارم 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  انتاف 

اهـسبل6- ندوعت  نهنأو  ريرازأ  مقطو  بهذ  نم  اهل  رجانب  شياوغ  نع  يتمع  ينتلأس  دقف  ءاسنلل  ةبـسنلاب  بهذـلا  نع  لأسأ  نأ  دوأ  ًاضيأ  لوقي 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054438

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450618

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
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راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116280795

 . كلذ يف  ئـش  مأ ال  ةنـس  لك  ٍيلح  نم  اهيدل  امو  اهبهذل  ةاكز  جارخإ  اهيلع  له  رـسفتست  يهف  ةصاخ  سبالم  يف  حارفألاو  تابـسانملا  يف 
ظفح عمتسأ 

هللا7- ءاش  ةايحلا  يف  ًةبرجت  رثكأو  ًانـس  ينم  ربكأ  وهو  ًاريثك  يلع  زعي  وهو  ميمح  قيدص  يل  لوقي  ًادج  مهم  هنأ  ةقيقحلاو  رخآ  ٌلاؤس  هيدل  ًاضيأ 

لك نع  دعتبي  نأو  ءارضلاو  ءارسلا  يف  هيقتيو  هللا  فاخي  نأب  هتحصنو  هعيدوت  يف  تعرش  هرفس  دنعو  اكيرمأ  جراخلا  يف  هتـسارد  لمكي  نأ 
مث نمو  انزلا  نم  هسفن  نصحي  يكل  اكيرمأ  تايتف  نهادـحإ  نم  رمألا  اعد  اذإ  جوزتي  نأ  مزتعي  هنأب  تئجوفو  انزلا  باكترا  ةـصاخو  تامرحملا 

ةعتم جاوز  ربتعي  هنأل  كلذ  لعفي  نأ ال  هتحصنف  ناك  امك  بزعأ  هدالب  ىلإ  دوعيو  اهقلطي  فوس  تاونس  ثالث  يهو  هتـسارد  ةدم  ءاضقنا  نأ  دعب 
الو حجار  ٍلقع  وذ  هنأب  ًاملع  ميلسلا  قيرطلا  يقيدصل  حضوأو  حصنأ  يكلو  ينوديفت  وجرأ  يمكح  يف  تأطخأ  يننأ  مأ  حيحـص  اذه  له  يردأ  ال 

ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  اذه  لثم  يف  مكيأر  اوحضوت  نأ  وجرأ  ةحيصنلا  ضفري 

043a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.26  ) ( 573  )  ( 270  ) 

 :- تايوتحملا  

تمدنو1- جاوزلا  ىلع  تممـص  ثيح  ينيد  فصن  لامكإ  يف  هللا  ينقفو  رمعلا  لبتقم  يف  ٌباش  انأف  يب  قلعتي  ٍرمأ  يف  ينوديفت  نأ  وجرأ  لوقي 
يوبأ ةقفاوم  دعب  ًاعبط  كلذو  هللا  ءاش  نإ  ةـحلاصلا  ةـجوزلا  تبطخ  نأ  دـعبو  هل  دعتـسأ  اذـنأاهو  جاوز  نود  يرمع  نم  ىـضم  ام  تاوف  ىلع 

يتوخإ نع  يتجوز  بجحأ  نأ  مزتعأ  ينإ  هامأ  اي  اهل  تلقف  باجحلا  نع  انثيدح  يف  انـضرعت  دـقو  ةـبيبحلا  يتدـلاو  عم  ٍداح  ٍشاقن  ىلع  تنكو 
انلعجيو مهلعجي  باجحلا  نإف  ةيلاع  مهقالخأو  ةليذرلا  نوفرعيو  نيبيط  كتوخأ  نأ  ملعت  تنأف  كلذ  لعفت  مل  تلاقو  ينم  تبضغو  يمأ  تراثف 
باجحلا نأ  كلذ  نم  دـصقت  يهف  ضعبلا  انـضعب  عم  تاهزنو  تالحرب  مايقلاو  باهذـلا  عيطتـسن  ام ال  ٍناكم  يف  انعمتجا  اذإو  جرح  يف  ًاعيمج 

كلذ ال نأو  اهعنقأ  نأ  ًادهاج  تلواح  ضعب  عم  ةلئاعلا  نوكت  نأ  ةلئاعلا  دـصقي  ضعب ال  عم  نوكت  نأ  بجيو  ةدـحاو  ةـلئاع  نحنف  عيمجلا  قياضي 
ظفح عمتسأ  هللا .  مكقفو  هتدلاولو  هل  هيجوتلا  وجريو  عطتسأ  ملف  زوجي 

مث2- قوسلا  ىلإ  اهب  لزنأ  نأ  قئاسلا  انأ  ينرمأتو  لزنملا  نم  تاجاح  ذخأت  اهنأ  ثيحب  يليفك  ةجوز  فرـصت  يف  راتحم  يرـصم  قئاس  انأ  لوقي 
هددهت اهنإ  لوقيو  عراشلا  نوفلت  مدختـست  وأ  رثكأ  وأ  فصنو  ةعاس  تانوفلتلاب  لصتتو  ةيلخادلا  بتاكملا  ىلإ  لخدت  مث  نيكاكدلا  ضعب  لخدـت 

ظفح عمتسأ  ملسم ؟  ٌلجر  وهو  اهنم  فرصتلا  اذه  ىضري  هنأل ال  كلذب  اهجوز  ربخي  لهف  هب  مهتلا  قاصلإب  درطلاب 

نإف3- هللا  ركذأ  انأو  ام  ٌصخـش  يماـمأ  ًـالثم  ناـك  اذإ  كـلذ  ةـلثمأ  نمو  ثيبخلا  ساوسولا  نم  ٌعون  وهو  دـيدش  يـسفن  ٍضرم  نم  يناـعأ  لوقي 
ناطيشلا ببسب  فرصني  يبلق  نإف  هللا  لوسر  ًادمحم  نأ  دهشأ  تلق  اذإ  وأ  ركذلاب  هينعأ  ينأك  صخـشلا  كلذ  ىلإ  يبلق  فرـصي  ناطيـشلا 

رفكأ لهو  يدنع  ساوسولا  يدامت  ةجيتن  وهو  ثيبخلا  ضرملا  اذه  ببـسب  شيعلا  نم  ٍدكنو  قلق  يف  انأو  دمحم  همـسا  ًالثم  رخآ  ٍصخـش  ىلإ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  جحلا  ديعأ  وأ  كلذب 

تدوعت4- دق  يننأل  مئاص  انأو  اهلبقأو  ناضمر  مايأ  يف  كلذو  ةجوزتم  يهو  ةاتف  لبقأ  تنك  يننأ  يهو  ةلكـشم  يف  تعقو  ٌلجر  انأ  يلاؤس  لوقي 
يف كشلا  ينرواسي  انأو  تلعفو  طقف  مايأ  ثالث  مايص  ينمزلأو  ةعواطملا  دحأ  ىلع  يتلكـشم  تضرع  كلذ  دنع  ًادج  ريغـص  انأو  موصلا  ىلع 

ظفح عمتسأ  باوجلا ؟  وجرأ  ءاتفإلا  اذه 

ظفح5- عمتسأ  ىلاعت ؟  هللا  هجول  رارحأ  مأ  ءاقرألا  مكح  يف  دالوألا  له  لافطأ  بجنأو  جوزت  هديس  هقتعأو  قيقر  ناك  لجر  لوقي  ًاضيأ 

رثكأ6- تمزتلاو  خلا   ... مايص ىلإ  ٍةالص  نم  طورشلا  عيمج  تقبطو  مالسإلل  حيحصلا  قيرطلا  تكلسو  هيادهلاب  هيلع  هللا  معنأ  ٌصخش  انأ  لوقي 
نينثـالا يموي  ركذـلا  ةـقلحل  روـضحلا  نم  ينرمأ  ثيح  هذـيمالت  نم  ًاذـيملت  تحبـصأو  ةـيفوصلا  خويـشلا  دـحأ  ىلإ  تأـجتلا  ثيح  مزـاللا  نم 

نأ ىلع  يداشرإ  وجرأف  ىرخأ  حيباستو  ًايموي  ةرم  فلأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلع  ملـسأو  يلـصأ  نأو  عوبـسأ  لك  نم  سيمخلاو 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  ةحيحص  ريغ  مأ  اهميلاعتو  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  يف  ةحيحص  له  ةيفوصلا  ةقيرط 

ظفح7- عمتسأ  يمالسإلا ؟  نيدلا  تابجاو  يدؤي  يذلاو ال  قسافلا  صخشلل  ءاعدلا  زوجي  له  لوقي  ًاضيأ 

043b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.36  ) ( 471  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هلبق !!!  يذلا  طيرشلل  راركت  طيرشلا  اذه 

044a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.21  ) ( 553  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالص1- ىلص  نم  ملـسو "  هيلع  هللا  تاولـص  لوسرلا  لوقو  باتكلا "  ةحتافب  أرقي  مل  نمل  ةالـص  ال  ثيداحألا "  نيب  ةنراقملا  هجو  وه  ام  لوقي 
ىرخألا ثيداحألا  ينعي  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  ثيدحلاو  مامت  ريغ   " جادخ يهف  ٌجادخ  يهف  ٌجادخ  يهف  باتكلا  مأب  اهيف  أرقي  مل 

؟  امهنيب عمجلا  دـيرن  اوتـصنأف "  أرق  اذإو  اوربكف  ربك  اذإف  هب  متؤيل  مامإلا  لعج  امنإ  ثيدـحو "  ةءارق "  هل  مامإلا  ةءارقف  ٌماـمإ  هل  ناـك  نم  " 
ظفح عمتسأ 

مهريغ2- نود  ةداع  مهدنع  ةيرقلا  كلت  لهأو  ةليجب  ةقطنمب  زاجحلا  كلام  ينب  ىرق  ىدحأ  نم  ةـيرق  لهأ  كانه  نأ  وه  يلاؤس  هتلاسر  يف  لوقي 
ىلإ نوبهذي  رطفلا  ديع  وأ  ىحـضألا  دـيع  ناك  ٌءاوس  دـيع  موي  لك  نم  دهـشملا  ةالـص  نم  مهئاهتنا  بقع  مهنأ  يهو  لئابقلاو  ىرقلا  لهأ  نم 

نوعديو هللا  ىلإ  نوعرضتي  قيرطلا  ءانثأ  يفو  مهيلع  مالسلا  لجأ  نم  كلذو  نيملـسملا  تومأ  نم  ةربقملا  كلت  يف  نمو  مهيلهأ  روبق  ةرايز 
نوفقاو مهو  ريباكت  عبرأ  ريباكت  عبرأ  نولوقي  نأ  ىلإ  نارفغلا  بلطي  ًافيعـض  ًادـبع  هللا  اـي  اـنأ  هللا  هللا . هلوق  مهئاـعدو  مهعرـضت  ةـلمج  نمو 

الإ هلإ  لوقب ال  ٍعوشخو  ٍللذت  تحت  مهتاوصأ  نوعفري  ًابيرقت  رتم  نينامث  يلاوح  دعب  ىلعو  ةربقملل  مهتدهاشم  دـنعو  لاحر  اودـشي  مل  مهنكلو 
ديرن ءاعدـلا ال  رخآ  ىلإ  مكيلع  مالـسلا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع  درو  امب  نيتيملا  ىلع  ملـسي  مث  نوفقاو  مهو  ءارقلا  دـحأ  مدـقتي  مث  هللا 

ظفح عمتسأ  لعفي ؟  امو  اهيف  لاقي  ام  مكحو  ةرايزلا  هذه  مكح  انل  اوركذت  نأ  ديرن  لوقي  هركذب  ةلاطإلا 

نم3- سانلا  غرفتي  ديعلا  موي  وه  يذـلا  مويلا  اذـه  نأ  لئاق  لوقي  دـق  دـيعلا  موي  يف  رباقملا  ةرايز  يهو  متركذ  يتلا  ةـينمزلا  ةـعدبلل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  ةرايزلا ؟  يف  تاومألا  نوكراشي  كلذلو  ءايحألا  نوروزيو  مهبراقأ  نوركذتيو  مهلامعأ 

يلع4- ةقشم  هيف  نوكي  هلمعتسأ  مل  اذإو  فنألل  خاخب  جالع  اهل  لمعتسأو  يمشخ  يف  ةيـساسح  ضرمب  رعـشأ  ينأ  وه  هيف  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
يه ةصيوعلا  ةلكشملاو  ًايئاهن  يسفن  قيضي  هلمعتسأ  مل  نإو  تاعاس  ثالث  نم  رثكأ  جالعلا  ىلع  ربصلا  عيطتسأ  الو  سفنلا  قيض  نم  ةميظع 

ناضمر نم  مايألا  ضعب  يف  تنك  يننأ  ًاـملع  عيطتـسأ  ـال  هتكرت  نإو  يمايـص  حرجي  نأ  ىـشخأو  هلمعتـسأ  يننأ  ثيح  ناـضمر  رهـش  مادـقإ 
ظفح عمتسأ  ريخلا ؟  هيف  امل  هللا  مكقفو  هلامعتسا  مكح  امو  كلذ  مكح  امف  يقلح  ىلإ  هلوصو  نم  صرحلا  ريثك  ينأ  يف  نكلو  هلمعتسأ 

اوتـصنأو5- هل  اوعمتـساف  نآرقلا  ئرق  اذإو   ) ىلاـعت هللا  لاـق  تلقف  مارح  ويدارلا  نم  ميركلا  نآرقلل  عمتـسي  يذـلا  لوقي  سردـم  كاـنه  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  قحلا  وه  نم  عم  فحصملا  يف  أرقا  فرعت  تنأ  ماد  ام  لاقف  نومحرت ) مكلعل 

مه6- له  ندـبلا  ةاكز  يهو  هيقفلا  اهيطعي  نأ  بجي  ماص  نم  نولوقيف  هيقفلا  اهنوطعيو  ةاكزلا  نوعمجي  انتليبق  يلاـهأ  نإ  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ؟  قح  ىلع 

دالوأ7- ةعبرأ  امهل  نوكي  نأ  اقفتا  لب  ةـجوزلا  ضرم  بابـسأل  سيل  كلذو  لمحلا  عنم  بوبح  لامعتـسا  ىلع  ناجوز  قفتا  اذإ  هتلاسر  يف  لوقي 
ٌمثإ اذـه  يف  لهف  هتقفاوم  ريغب  اهتلمعتـسا  ول  اهمكح  امو  كلذ  مكح  امف  اهجوز  ةـقفاومب  بوبحلا  ةـجوزلا  تلمعتـساو  مهملح  ققحتو  طقف 

ظفح عمتسأ  ةعيرشلل ؟  ٌةفلاخمو 

044b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.15  ) ( 584  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

هتنبا1- بيـصن  نوكي  مك  نكلو  نمثلا  ةجوزلل  نأ  فورعملاف  نبا  نباو  ةجوزو  ةنبا  دـجللو  هدـج  ةافو  لبق  هدـلاو  يفوت  ٌباش  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هنبا ؟  نباو 

مامت2- يف  اهنولـصي  مهنإف  رـصعلا  ةالـص  ادـع  ام  اهتقو  يف  ٍةالـص  لك  ماـقتو  نميلا  ىرق  ىدـحإ  يف  شيعي  ٌباـش  اـنأ  هيف  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ٌزئاج  اذه  لهف  ةعاسب  ندملا  ناذآ  دعب  يأ  يبورغ  تيقوتب  ةرشاعلا 

نأ3- مكتليـضف  نم  وجرن  امك  كلذ  ةرافك  امو  انزلا  ادـع  ام  ٍئـش  لك  اهب  لمعيو  ةأرملا  لبقي  لجرلا  يف  مكحلا  ام  لوقي  ريخألاو  ثلاثلا  هلاؤس 
ريخ انع  هللا  مكازج  انوديفأ  مهل  حصنلاب  موقأ  نأ  يدارمو  كلذب  نولتبم  انتيرق  يف  بابـشلا  نم  ٍريثك  نأ  ثيح  كلذ  ركذت  ٍبتك  ىلإ  انودـشرت 

ظفح عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبن  ةوعد  رشن  ىلع  مكناعأو  ءازجلا 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  هتخأو  هتجوزو  همأ  لثم  ءاسنلا  نم  همراحم  نم  ءاسنلا  مؤي  نأ  لجرلل  زوجي  له  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

يننإو5- كلذ  وحنو  نولطنبلاو  ةماجيبلاو  ةـطوفلا  لثم  مونلا  تقح  سبالملاب  يلـصي  نأ  هتيب  يف  يلـصملل  زوجي  له  هيف  لوقي  رخآ  ٌلاؤس  هيدـل 
ظفح عمتسأ  ليللا ؟  مايق  كلذب  دصقأ 

ةعاضرلا6- دعب  يذلا  ىلع  ةرـصتقم  يه  مأ  ةعاضرلا  دعبو  لبق  ةعـضرملا  مألا  ءانبأ  لك  لثمت  وأ  لثمت  يه  له  ةعاضرلا  نم  تاوخألا  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  طقف ؟ 

يسفن7- نم  كنكمأ  الإو ال  كتيحل  قلحت  مزال  لوقت  لجرلا  ةجوز  تناك  اذإ  نكلو  ةدكؤم  ٌةنـس  لاجرلل  ةيحللا  ةيبرت  نأ  فورعملا  نم  لوقي  ًاضيأ 

يننإ لوقت  ىتـحو  عنتقت  ملو  اـهتعنقأ  ثيحب  يتـجوز  عم  كـلذ  يف  ٌعقاو  وه  نمم  يننأ  ملعلا  عم  ناـعمإب  عوضوملا  اذـه  نع  اوثدـحتت  نأ  وـجرأ 
ظفح عمتسأ  يريدقتو ؟  يركش  عم  اذه  كلذ  يف  كعراشأ  ةدعتسم 

حصت8- له  ىلصو  أضوتو  ماق  مث  ةالـصلا  تقو  ءاجو  ٍايـسنج  ةجوزلاب  لاصتالا  نوكي  ثيح  اهـسمالو  هتجوزب  لجرلا  لصتا  اذإ  هتلاسر  يف  لوقي 
ءوضولا تيدأ  ثيح  تأضوتو  تمقف  حبصلا  ةالص  تقو  ءاج  مث  اهتسمالو  ليللا  يف  ينعي  تمقو  شارفلا  يف  يتجوزب  تلـصتا  يننأ  عم  هتالص 

ظفح عمتسأ  اهتداعإ ؟  يلع  مأ  ةحيحص  يتالص  لهف  تيلص  مث  ةلماك  ةروصب 

ظفح9- عمتسأ  كلذب ؟  ٌةيضار  اهنأ  عم  هتجوز  تخأ  جوزتي  نأ  نمؤملل  زوجي  له  لوقي  يلاتلا  لاؤسلا 

عم10- كلذ  حيـضوت  وجرن  ةمايقلا  موي  ىلإ  ربقلا  يف  ىقبي  وأ  هتافو  دعب  رانلا  ىلإ  وأ  ةـنجلا  ىلإ  بهذـي  له  ناسنإلا  يفوت  اذإ  لوقي  ريخألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  كلذ  نع  تامولعملا  ضعب  ةفاضإ 

045a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.20  ) ( 547  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

نينثالا1- كلذـكو  ضيبلا  مايألاو  لاوش  نم  تسلاو  مرحملاو  ىحـضألا  نم  ىلوألا  مايألا  ةرـشعلا  موصأ  ةأرما  يننأ  مكدـيفأ  اهتلاسر  يف  لوقت 
وجرأ نيملـسملل  ديع  موي  هنأل  هوركم  ةعمجلا  موي  موص  نأب  نولوقي  سانلا  ضعبو  ةعمجلا  موي  موصأ  نأ  مايألا  هذـه  يف  فداصيو  سيمخلاو 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  ينم  مكلو  كلذ  مكح  نايب  مكتليضف  نم 

تركذ2- ةالصلا  هذه  لهف  نيباوألا  ةالص  ىمـست  يهو  رثكأ  وأ  تاعكر  تس  ةالـص  برغملا  ةالـص  دعب  بحتـسي  هنأب  عمـسن  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 
يلصأ نأ  بحتسي  لهف  ثيداحأ  اهيف  ركذت  مل  وأ  ةنونسم  ريغ  ةالـصلا  هذه  تناك  اذإو  تاعكرلا  هذه  ةالـص  ىلع  موادأ  لهو  ةيوبن  ثيداحأ  اهيف 

ظفح عمتسأ  ةليضفلا ؟  باحصأ  اي  انوديفأ  مأ ال  قلطم  لفن 

نم3- اذه  نإ  يل  نولوقي  سانلا  ضعبو  ةالص  لك  يف  كلذ  لعفأ  أضوتأ  مث  لجرلا  ىلإ  ةرسلا  لفسأ  نم  لستغا  ةأرما  ينإ  لوقت  ثلاثلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  ءوضولا ؟  نع  ئزجي  لسغلا  لهو  ةسوسولا 
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ظفح4- عمتسأ  ءوضولا ؟  نع  ئزجي  لسغلا  له  لوقت 

ىلإ5- ةورملا  نمو  طوش  ةورملا  ىلإ  افصلا  نم  يعسلا  ربتعي  لهف  ةورملاو  افصلا  نيب  ينعي  يعسلا  مكح  فرعأ  نأ  ديرأ  لوقت  عبارلا  اهلاؤس 
مكقفو كلذ  لهجن  نحنو  ًادحاو  ًاطوش  سكعلاو  ةورملا  ىلإ  افـصلا  نم  باهذلا  لمعن  انك  دقو  هللا  مكقفو  انوديفأ  نيطوش  مأ  طوش  افـصلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟ 

تاعكر6- ثالث  ىلص  هنأب  ركذت  مث  ًاليلق  ىشم  وأ  ًاليلق  ملكت  مث  ملس  مث  تاعكر  ثالث  ءاشعلا  ىلـص  نم  مكح  ام  لوقت  سماخ  لاؤس  اهيدل  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  وهسلا ؟  دوجس  دجسي  مث  ةالصلا  لصاويو  عجري  مأ  ةالصلا  ديعي  لهف 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  ديؤت  ٌةلدأ  درو  لهو  مارح  فلخلا  نمو  مامألا  نم  رعشلا  صق  له  اهيف  لوقت 

فقت8- ملف  ةبلاط  اندنع  تناك  ثيح  ةسردملا  قياضي  اذه  ناك  اذإ  لعفن  اذامف  زوجي  ناك ال  اذإو  زوجي  ةـسردملل ال  فوقولا  له  ةـلئاسلا :  لوقت 
ةبلاطلا كلت  داعبإ  ةسردملا  تدارأف  ةشقانم  امهنيب  تلـصحف  زئاج  ريغ  كلذ  نأ  اهتربخأف  تابلاطلا  ةـيقبك  فقت  مل  اذامل  اهتلأسف  ةـسردملل 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لعفن  اذامف  لصفن  نأ  ديرن  نحنو ال  نيموي  ةدمل 

دق9- اننأ  ملعلا  عم  اهادعاس  قرتحت  ةمايقلا  موي  تيبلا  يف  يهو  ءاسنلا  نم  اهيدعاس  رهظت  نم  نأ  حيحص  له  ضايرلا  نم  ةلسرملا  لوقت  ًاثلاث 

ظفح عمتسأ  كلذب ؟  مكحلا  حيضوت  وجرن  نيقفرملا  ىلإ  مامكألا  ضعب  وأ  مامكألا  ىلإ  اهضعب  انسبالم  انلصح 

045b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.12  ) ( 579  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- ءاسنلا  ريـصم  ام  نكلو  نيملـسملا  نم  لاجرلا  دصقيو  نيع  روح  تاجوز  مهل  نأ  ةنجلا  يف  لاجرلا  ريـصم  انفرع  دقل  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ٌجاوزأ  مهلأ  ةنجلا 

مويو2- هللا  دوجوب  نينمؤملاو  ةيمالـسإلا  ةعيرـشلل  نودؤم  مه  نيذـلا  نيملـسملا  نإف  ةـمايقلا  موي  تماق  اذإ  هنأ  لاـقي  هيف  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ةعاسلا مايق  نيح  لصحت  يتلا  ءايشألاو  ةمايقلا  موي  لاوهأ  نوري  مهف  رافكلا  الإ  نوتوميف  ٌحير  مهيتأتـسف  مالـسإلا  نيدب  نيدؤم  ريغو  ةمايقلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ةحص  ىدم  ام 

انفط3- رهظلا  ةالـص  لبق  ةعمج  موي  ةـكم  ىلإ  انلوصو  موي  ناكو  ناضمر  يف  ةرمعلل  يئاقدـصأو  انأ  انبهذ  لوقي  ريخأو  ثلاث  ٌلاؤس  هيدـل  ًاضيأ 

ضعب نع  هلأسأ  يكل  هعم  تملكتف  يل  قيدص  يبنجب  ناك  ةبطخلا  يفو  مامإلا  بطخي  أدب  ام  دعبو  ةعمجلا  يلصن  يكل  انسلج  مث  ةبعكلا  ىلع 
بطخي ال مامإلاو  ملكتي  يذـلا  نأ  تفرع  انتنيدـم  ىلإ  انعجر  ام  دـعبو  نملكي  ملو  تكـسو  يلع  دري  مل  نكلو  ةرمعلا  كسانم  نم  انل  يقب  ام 

ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  هللا  مكدافأ  ينوديفأ  ًارهظ  ةعمجلا  يضقأ  نأ  يلع  له  هل  ةعمج 

امدنعو4- اديدش  اضرم  ضرمت  لمحت  امدنعو  مسجلا  يف  فعـض  اهدنع  نإ  لوقت  هلل  دمحلاو  دالوأ  ةثالث  اهدنعو  ةجوزتم  اهنأ  اهتلاسر  يف  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لمحلا  عنم  بوبح  لوانتت  نأ  اهل  زوجي  وأ  اهل  له  يعولا  دقفت  لفطلا  عضرت 

ظفح5- عمتسأ  ةدملا ؟  هذه  يف  ةراذقلا  لمحت  اهنأل ال  اهرعش  لسغت  وأ  لستغت  نأ  زوجي  ةأرملا  ضيحت  امدنع  له  لوقت  رخآ  ٌلاؤس  اهيدل  ًاضيأ 

همف6- ىلع  ًاعم  امهعـضي  مأ  ىرـسيلا  هدي  مأ  ىنميلا  هدي  عضي  ناك  بءاثتي  امدـنع  ناك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  له  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  رهاطلا ؟ 

؟ 7- نيلفاغ اي  هللا  اوركذا  لوقيو  حبـسي  كيدـلا  حاص  اذإ  لاقي  هنأل  مالـسإلا  يف  مارح  مأ  لالح  ضيبـألا  كيدـلا  حـبذ  نأ  لـه  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالص  دعبو  برغملا  ةالص  دعب  لاقي  يذلا  ليلهتلا  وه  ام  لوقي 

ظفح9- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مأ ال  بلك  رخآلل  لوقي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له  لئاسلا :  لوقي 

046a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.32  ) ( 548  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- هربق ؟  يف  هعم  نفديو  تيملا  يف  ىقبي  مأ  بهذلا  علق  زوجي  له  نانسأ  وأ  سرض  نوكي  نأك  همف  يف  بهذلاو  تيملا  تام  اذإ  لوقي 
ظفح

ةنـسلأل2- ًةـضرع  نوكي  مث  هيلع  عضو  يذـلا  عضولا  ريغ  ىلع  تيملا  نأ  ىري  دـق  وهو  ىرخأ  ءايـشأ  ربـقلا  نم  هجارختـسا  ىلع  بترتيـس  نكل 
ظفح عمتسأ  ليبقلا ؟  اذه  نم  وأ  سانلا 

انودـيفأ3- زئاجب  سيل  لاق  ضعبلاو  زئاج  ءاملعلا  ضعب  لاقو  ربنملا  مامإلا  لخدـي  نأ  لبق  ةنـس  نيتعكر  يلـصأ  موقأ  نأ  زوجي  لـه  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

لوبلا4- دعب  الإ  ةبانجلا  نم  ءاقن  هنأ ال  عمـس  هنأل  لستغي  نأ  لبق  لوبي  مل  اذإ  هنع  عفترت  له  عامجلا  دعب  لستغا  اذإ  عماجي  يذلا  لجرلا  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  لسغلا ؟  لبق 

اذه5- نإ  لوقت  تاسردملا  ىدحإ  نإ  ثيح  مارح  اذه  له  خلا   ... بلقلا ىـسوملا  ةشارفلا  لاثم  بهذـلا  نم  عطق  سبل  ةـلاسرلا  هذـه  يف  نلقي 
ظفح عمتسأ  كرشلا ؟  نم 

لمأن6- هيف  مكحلا  وه  ام  نيقاسلا  قوف  ىلإ  اهعفر  عم  اـهتحت  يذـلا  ناتـسفلا  نول  نيبت  يتلا  ةـفيفخلا  ةءاـبعلا  سبل  هيف  نلقي  رخـآلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟ 

وه7- امف  هنع  ناقدصتي  نكلو ال  ًايرهش  لزنملا  اذه  نايركي  امهف  نيتنثالا  هيتنبل  دئاع  لزنملا  اذه  لزنمو  نيتنبا  كرتو  يفوت  ٌصخـش  نلقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا 

046b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.19  ) ( 563  )  ( 261  ) 

 :- تايوتحملا  

مكقفو1- انوتفأ  مانملا  يف  هآر  يأ  هنع  قدصتلا  مزلي  لهف  خلا   ... لاخلا وأ  دـجلا  وأ  معلا  لاثم  مانملا  يف  ابيرغ  اصخـش  ىأر  نم  نلقي  وأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  يف  مكحلا  وه  ام  روشق  هب  وأ  هل  اهرعش  نأ  ثيح  ةأرملل  ةبسنلاب  سأرلا  قلح  نلقي  ًاضيأ 

هل3- لمعو  اذك  هب  نالف  نإ  لوقي  ثيح  هاري  ام  بسح  ىلع  ءاود  هل  يطعيو  ضيرملا  ىلع  ولتي  ٍصخـش  ىلع  لدو  ٌضرم  هب  ناك  نم  نلقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  وه  امف  ٌنج  هب  ٍناكم  ىلع  حاط  وأ  اذك 

رحسلا4- اذه  نم  ككفأ  انأو  لاير  فالآ  ةعبرأ  غلبم  يعفدا  نكلو  كف  ىلإ  جاتحيو  رحـس  كل  لومعم  كنأ  اهل  ليق  ةأرما  نهتلاسر  يف  نلقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا .  مكقفو  كلذ  يف  لحلا  وه  امف 

نوكت5- فيكو  ةيزجلا  مهنم  ذـخأي  نأ  نود  ينارـصن  وأ  ناك  ًايدوهي  يباتكلاو  ملـسملا  نيب  يوسي  نأ  ملـسملا  مكاحلل  زوجي  له  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مهعم ؟  انتلماعم 

امدنعو6- يندللا  ملعلا  هنومسي  هللا  نم  ًارشابم  ًاملع  نوقلتيو  بجحلا  مهنع  فشكنت  ءايلوألا  نأ  مهمعز  يف  ةيفوصلا  لوقي  يناثلا  هلاؤس  ًاضيأ 

مهفلخ ناك  يذلا  لبجلا  نم  مهرذحو  لاتقلا  ناديم  يف  هايارس  ضعب  نم  ربنملا  ىلع  وهو  باطخلا  نب  رمع  هآر  امب  اودهـشتسا  مهانـضراع 
ظفح عمتسأ  هب ؟  هدابع  ضعب  هللا  صتخي  امم  وه  مهيتأي  يذلا  يهلإلا  ملعلا  نأو 

امنإف7- نهيلإ  رظنلا  مدع  ديري  ناك  نإو  دصق  ريغ  نم  نهيلإ  رظنيو  تاباشلا  نهنمو  ءاسنلا  ضعب  هيتأيو  عيبلل  هدلاو  ناكد  يف  سلجي  هنأ  ركذي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوديفأ  لوقي  هنم  تلفتت  يتلا  تارظنلا  هذه  مكح  امف  نهيلع  عيبي  يكل  نهيلإ  رظني 

نم8- وأ  انيلإ  نوتأي  نيذلا  راوزلا  نم  دوقنلا  ضعب  امهيتأيو  لوقت  ةنس  رـشع  دحأ  اهرمع  تنبلاو  ةرـشاعلا  نس  يف  امهو  تنبو  دلو  اندنع  لوقت 
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دوقنلا هذه  ذخأنل  بذـكنو  مهيلع  لاتحن  نأ  انيلإ  زوجي  له  ةـئاملا  لصت  نأ  ىلإ  نيرـشعلاو  ةرـشعلا  غلبت  يتلا  دوقنلا  هذـهب  نورتشيو  انبراقأ 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مهنم 

047a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.06  ) ( 564  )  ( 310  ) 

 :- تايوتحملا  

دق1- مامإلا  نأ  نم  دكأتلا  مامت  دكأتم  وهو  تارم  ةدعل  كلذ  رركو  هللا  ناحبـس  نيلـصملا  نم  دحاو  لاقو  ةـعكر  كرت  هنأب  كلذو  مامإلا  اهـس  اذإ 
ملسي وأ  اهيسن  دق  مامإلا  نأ  نم  دكأتم  وه  يتلا  ةعكرلا  هذه  نايتإب  موقي  مأ  مامإلا  ملـس  امك  ملـسي  له  مومأملا  ىلع  بجي  اذامف  ةعكر  كرت 

اهب نايتإلا  ةفـص  امو  اهيف  هعم  شاقنلا  دـعب  مامإلا  اهيـسن  يتلا  ةـعكرلا  هذـهب  يتأي  لهف  كلذ  يف  هبجي  مل  اذإو  كلذ  يف  مامإلا  عم  شقاـنتيو 
ظفح عمتسأ  بردلا ؟  ىلع  ٌرون  ةلئسأ  ىلع  بيجملا  ةليضف  ىلع  ةلئسألا  هذه  ضرع  وجرن 

لوسر2- دمحم  هللا  الإ  هلإ  ًادج ال  ٍلاع  ٍتوصب  نيددرم  ةيرقلا  لهأ  جرخي  نيملـسملا  دحأ  يفوت  اذإ  نميلا  يف  ةـيرقلا  يف  اندـنع  هللا  مسب  لوقي 
ةربقملا برق  ىلإ  مهعم  نجرخي  ميرحلا  نأ  ملعلا  عم  انل  ةرواجملا  ةيرقلا  يف  يذـلا  عمـسي  ىتح  ٍلاع  ٍتوصب  اذـه  اوددري  نأ  زوجي  لهف  هللا 

ظفح عمتسأ   ؟.

ظفح3- عمتسأ  نيلصي ؟  تويبلا  يف  نهو  ةالصلا  يف  ضيبألا  بوثلا  نيدتري  نأ  ءاسنلل  زوجي  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح4- عمتسأ  ًاعرش ؟  نقرتفيو  ًاردق  نقرتفي  ىنعم  ام 

عمتسأ5- جوزتم ؟  ريغ  ًاضيأ  وهو  ةالصلاب  هنم  ملعأ  ٌدحاو  ةيرقلا  يف  دجوي  هنأ ال  ملعلا  عم  رمعلا  نم  نيرشعلا  يف  ٍباش  فلخ  ةالـصلا  زوجت  له 
ظفح

ظفح6- عمتسأ  ةضورفملا ؟  ةالصلا  يهو  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  فحصملا  يف  ةءارقلا  زوجت  له  اهيف  لوقي 

لافطأ7- ةسمخ  اهيدلو  ةجوزتم  ىرخأ  ةأرمال  هبح  رثإ  ىلع  مهمأ  قلط  دالوأ  ةثالث  هيدل  ةنـس  نيثالثو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبي  ٌلجر  اهلـسرم  لوقي 
اهلافطأ ًةكرات  تقلط  دقل  هريغل  اهبح  فرع  نأ  دعب  اهقلطي  اهجوز  لعج  امم  اهلافطأ  وبأ  اهجوز  دقع  يف  لازت  يهو ال  ىرخألا  يه  هتبحأ  دقو 

عمو هنم  ناديدجلا  اهيلفط  عمو  هعم  شيعت  نآلا  يهو  اهقيـشع  نم  تجوزت  ةدعلا  دـعب  وأ  اهقيـشع  نم  تجوزت  ةدـملا  دـعبو  مهيبأل  ةـسمخلا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةقالعلا  هذه  نع  ةدافإلا  وجرن  براقألا  مهيف  امب  سانلا  ةمالمل  ناقيشعلا  ناذه  ضرعت  دقف  ملعلا 

تدجوف8- اهتدقفت  يتدوع  دنعو  نميلل  ترفاس  مث  ماع  نم  برقي  ام  ذنم  اهريغو  قاروأو  بهذ  نع  ةرابع  يدل  ًةـنامأ  ءاقدـصألا  دـحأ  عدوأ  لوقي 
دقف نع  ملعي  يقيدص ال  لاز  امو  ًابيرقت  لاير  ةئامنامث  يلوحب  ًايلاح  دوقفملا  بهذـلا  نمث  ردـقيو  عاضو  دـقف  دـق  ٍبهذ  نم  ةـنامألا  يف  ام  نأ 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  مكتليضفلو  ًادقن  هنمث  هيطعأو  ةقيقحلاب  هحراصأ  مأ  هنم  ًالدب  هل  يرتشأ  لهف  ًائيش  بهذلا 

تنبلا9- يهو  ثالثلا  اهتانب  ىدحإ  وأ  اهتانب  دحأ  عم  ًانـس  ينم  ربكأ  وه  يذلا  يخأ  تعـضر  اهنأ  لوقتو  يدلاو  ةقيقـش  ةـمع  يل  هتلاسر  يف  لوقي 
ملو تارم  نامثلا  نم  رثكأ  وأ  ناـمثلا  وأ  عبـسلا  يلاوح  لوقت  اـهنأ  ىوس  ريبكلا  يخأ  اـهب  تعـضر  يتلا  تاعـضرلا  ددـع  حـضوت  ملو  ىربكلا 

انوديفأ ىرغصلا  يهو  ةثلاثلا  اهتنب  ةبطخل  مدقتأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ىرخأ  ٍةمحل  نم  يخأ  ريغ  نم  ناتيربكلا  اهاتنب  تجوز  دقو  نهعم  نعـضرت 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج 

ءام10- يدنع  امو  ينع  ًاديعب  رحبلاو  ةخبـسلا  ىرأ  ناكم  يف  انأو  ةالـصلا  تقو  يتأيو  رتم  وليك  نيثالث  يلاوح  يتدلب  نم  بهذأ  امدـنع  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  ةخبسلا  هذه  نم  مميتأ  امدنع  ةزئاج  يتالص  لهف  مميتلا  ريغ 

ظفح11- عمتسأ  مأ ال ؟  مهملكأ  نأ  يل  زوجي  لهف  نايلصي  ناوخأ ال  يدنع  هتلاسر  يف  لوقي 

047b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.36  ) ( 517  )  ( 266  ) 
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 :- تايوتحملا  

وأ1- ةدج  راطم  دصقي  نكمي  ةـعاس  فصنب  زيزعلا  دـبع  كلملا  راطم  ةرئاطلا  لوصو  لبق  انمرحأ  دـقو  تئافلا  ناضمر  رهـش  يف  انرمتعا  لوقي 
ظفح عمتسأ  وجلاب ؟  رفاسملا  مرحي  فيكو  يبرعلا  جيلخلا  لهأ  تاقيم  وه  امو  مارحإلا  اذه  مكح  امف  رثكأ 

ظفح2- عمتسأ  وجلاب ؟  رفاسملا  مرحي  فيكو  لوقي  ًاضيأ 

ةنتف3- نمو  تامملاو  ايحملا  ةنتف  نمو  ربقلا  باذع  نم  كب  ذوعن  انإ  مهللا  وهو  مالـسلا  لبق  ٍةالـص  لك  يف  ءاعدلا  اذه  أرقأ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هتنتف ؟  يه  امو  لاجدلا  حيسملا  وه  نم  فرعأ  نأ  ديرأ  لاجدلا  حيسملا 

ىنعم4- لهف  مالسلا  دعب  تاعكرلا  ددع  يف  ةدايزلل  لضفألا  وهسلا  دوجس  لحم  نأب  هقفلا  بتك  وأ  بتكلا  دحأ  يف  تأرق  لوقي  لاؤس  هيدل  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ىرخأ ؟  ًةرم  نيتميلست  ملسي  مث  وهسلا  دوجس  دجسي  مث  نيتميلستلا  ملسي  نأ  كلذ 

ظفح5- عمتسأ  وهسلا ؟  دوجس  دعب  دهشتلا  مزلي  له 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟  حيحص  كلذ  له  مالسلا  لبق  تاعكرلا  ددع  يف  صقنللو  ًاضيأ  لوقي 

ةحتاف7- باتكلا  مأ  ةءارق  يـسن  نم  كلذكو  وهـسلا  دوجـس  دجـسي  لهو  دـمح  نمل  هللا  عمـس  وأ  ربكأ  هللا  لوق  يـسن  نم  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نع  ةدافإلا  وجرأ  باتكلا 

048a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.07  ) ( 568  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  نع  انتدافإ  وجرأ  لوقي  اهأرقي  ملو  ًايسان  اهكرت  نم  باتكلا  مأ  وأ  باتكلا  ةحتاف  كرت  نم  مكح  نع  لأسي 

عمتسأ2- طقف ؟  ةـضيرفلا  يف  مأ  عوطتلاو  ةـضيرفلا  ةالـص  لك  يف  خـلا   ... يهجو تهجو  ينإ  مهللا  هجوتلا  ءاعد  أرقي  لـه  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح

نأ3- هتاف  ام  لمكي  امدنع  مومأملل  بحتسي  لهف  مامإلا  امهيف  رـسي  يتلاو  ءاشعلا  ةالـص  نم  نيتريخألا  نيتعكرلا  كردأ  نم  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  باتكلا ؟  ةحتاف  ىلع  رصتقي  مأ  نآرقلا  نم  روس  امهيف  وأ  اهيف  أرقي  لهو  نييلوألا  نيتعكرلاب  رهجي 

ٍناكم4- ىلإ  يسكاتلا  قئاس  انذخأ  ثيح  نيدمعتم  سيلو  نيلهاج  انكو  ةدج  راطم  انلوصو  دعب  انمرحأ  دقو  ناضمر  رهش  يف  انرمتعا  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  ءيش  انمزلي  له  ناك ال  اذإو  حيحص  انمارحإ  لهف  كانه  نم  انمرحأو  ريغص  ٍدجسم  هب  ةدج  يف 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مأ ال  مهملكأ  نأ  يل  زوجي  لهف  نايلصي  ناوخأ ال  يدل  هتلاسر  يف  لوقي 

مث6- ةعكر  يلصأف  موقأ  مث  لوألا  دهشتلل  سلجأ  مث  نيتعكر  يلصأف  موقأ  له  ءاشعلا  ةالص  نم  تاعكر  ثالث  ينتتاف  اذإ  يلصأ  فيك  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لعفأ  اذام  مأ  ريخألا  دهشتلل  سلجأ 

ظفح7- عمتسأ  ةميمنلا ؟  ةفص  نع  ًاضيأ  انوربخأو  ةبيغلا  ةفص  نع  انوربخأف  ةميمنلاو  ةبيغلا  بنجتأ  نأ  ديرأ  يننإ  لوقي  ريخألا  هلاؤس  ًاضيأ 

مالـسلاو8- ةقيـض  رباقم  اندنع  نأ  ثيحب  مأ ال  ةيناث  ةزانج  هعم  نفدي  نأ  زوجي  له  رثكأ  وأ  اماع  نيعبرألا  نع  داز  اذإ  ربقلا  له  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  ةمحرو  مكيلع 

048b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.14  ) ( 559  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  ةبانجلا ؟  نم  لسغلا  ةيفيك  يه  ام  يلاتلا  لاؤسلاب  اهلمجم  نم  انجرخو  ةبانجلا  نم  لسغلا  لوح  رودت  اهلك  ةريثك  ةلئسأ 

انوديفأ2- باشو  ٍةباش  وأ  ىتفو  ٍةاتف  نيب  بحلا  لدابت  يف  فينحلا  مالسإلا  نيد  عم  ضراعتت  يتلا ال  ةيعرشلا  ةقيرطلا  يه  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  راربألا ؟  نيحلاصلا  نم  مكلعجو  هللا  مكدافأ 

نم3- ئـش  لوانت  وأ  ةـبوطخملاو  بطاخلا  جوزلا  ينعي  لكألا  نم  ئـش  لوانتو  اـهعم  ءاـقبلا  زوجي  لـه  ةـبوطخملا  ىلإ  رظنلل  ةبـسنلاب  بيط 
ظفح عمتسأ  تاريصعلا ؟  ضعبو  ياشلاو  ةوهقلاك  تابورشملا 

تيدرأو4- تاقلطلا  ضعب  تقلطأف  يـسفن  يل  تلوس  يمنغ  عم  اـنأو  ٍموي  تاذو  ةـيقدنب  لـمحأ  اـنأو  دورقلا  نم  ريثك  شيعي  انتنيدـم  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  مكح  ام  ًاليتق  اهضعب 

ملعي5- وهو  ةيضق  يف  نادم  صخشلا  اذه  ناك  دقو  هللا  مساب  فلحي  يكل  ةمكحملل  موي  رـضحأ  دقو  ةمكحملا  مامأ  ٌملـسم  كانه  ناك  اذإ  لوقي 
ىري لهف  هدـض  ةـهجوملا  ةـمهتلل  ًاناركن  هبلق  نم  سيلو  ةبـساحملاو  نجـسلا  نم  هسفن  صيلختل  طقف  فلحي  نأ  دارأ  هنأ  الإ  نادـم  هنأ  ًافلس 

ظفح عمتسأ  هبر ؟  مامأ  ةقداص  ريغلا  نيميلا  ىلع  مأ  مأ ال  هدض  ةهجوملا  ةمهتلا  ىلع  بساحيس  صخشلا  اذه  نأب  مكتدايس 

اذه6- بساحي  لهف  كلذ  دصقي  لتاقلا ال  قئاسلا  ناكو  ثداحلا  ةجيتن  تام  دـق  نيباصملا  دـحأ  ناكو  كلذ  هللا  ردـق  ٌثداح ال  عقو  اذإ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  نيدشارلا  هدابع  نم  هللا  مكلعج  حور  لتق  هنأب  ملعلا  عم  ةمايقلا  موي  هبر  مامأ  قئاسلا 

عفدل7- ةلماكلا  ةلويـسلا  هيدل  سيلو  رخآ  ٍرجات  ىلإ  بهذـلا  عيبن  نايحألا  ضعب  يفو  ًءارـشو  ًاعيب  بهذـلاب  نولماعتي  نيذـلا  راجتلا  دـحأ  انأ  لوقي 
وه له  ًامومع  لمعلا  اذـه  نع  انتدافإ  مكتليـضف  نم  وجرأ  هيدـل  غلبملا  رفوت  نيحل  نيموي  وأ  ٍمويل  هلاـهمإ  ىلإ  انرطـضي  اـمم  بولطملا  غلبملا 

ةلدابتملا ةقثلا  دجوت  ثيح  راجتلا  رـشعم  اننيب  الإ  متي  ركذـلا ال  فنآلا  لمعلا  اذـه  ناك  اذإ  مأ ال  زوجي  ناك  اذإ  امع  يتدافإ  وجرأ  امك  مأ ال  زئاج 
ظفح عمتسأ  يريدقتو ؟  يركش  صلاخ  مكلو  يتدافإ  وجرأ  لمعلا  اذهب  مايقلل  ةيراجتلا  ةرورضلاو 

049a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.15  ) ( 535  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

نودـب1- ينعي  دـصقي  اهتقو  يف  نفدـتو  نفكتو  لسغت  وأ  ءاشعلا  ةالـص  دـعب  ةـتيم  يهو  حابـصلا  ىلإ  ةزانجلا  كرت  زوجي  له  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةالص ؟

لودلا2- ىدحإ  نم  ةوخألا  دحأ  نيبو  ينيب  ثيدحلا  لاط  ثيح  يحاونلا  عيمج  نم  اهيلع  اوبيجت  نأ  نم  وجرأو  ةلاسرلا  هذه  مكتليضفل  بتكأ  لوقي 
تيرجأ ول  هنأ  ليلدب  حراوجلا  عيمجو  دسجلا  حلـصي  يذلا  وه  سيل  بلقلا  هنأ  خألا  اذـه  لاق  ثيح  بلقلا  ةيحالـص  ىلإ  انلـصو  نأ  ىلإ  ةـيبرعلا 

هناميإ ىلع  رمتـسا  امنإو  رفاكلا  نم  وه  يذـلا  بلقلا  اذـه  هيلع  رثؤي  مل  هللاب  نمؤي  رفاك ال  بلقب  هلادبتـساو  نمؤم  ٍناـسنإ  بلق  عزن  ةـيلمع 
ىلص لوسرلا  لوق  ىنعم  ام  حيحص  مالكلا  وأ  حيحص  مكحلا  اذه  ناك  اذإ  هنأ  يهو  ًارئاح  اهنم  تنك  ةهبش  يلع  دروأ  ثيح  حيحص  اذه  له  هللاب 

مكيلع مالسلاو  هللا  مكقفو  هلك "  دسجلا  دسف  تدسف  اذإو  هلك  دسجلا  حلص  تحلـص  اذإ  دسجلا  يف  نإو  الأ  ثيدحلا "  يف  ملـسو  هيلع  هللا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  ةمحرو 

ٍرفاك3- بلق  هل  بكر  نمؤم  فرعن  مل  هنأ  ثيح  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدـح  ضراعت  ةـلأسم  دـجوي  مل  نآلا  ىتح  هنأ  لوقن  الأ  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  نمآف ؟  ٍنمؤم  بلق  هل  بكر  ٌرفاك  وأ  هناميإ  ىلع  رمتساف 

جحلا4- كلذ  دعب  مث  هجاوز  نم  دـب  مأ ال  جاوزلا  لبق  مارحلا  هللا  تيب  ىلإ  جـحي  نأ  باشلا  ىتفلل  زوجي  له  ينودـيفت  نأ  متمركت  اذإ  وجرأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  هيلع  ةبجاولا  طورشلا  يه  امو 

له5- حبصلا  يلـصأ  ىتح  دحأ  ينظقوي  ملو  ًاحابـص  ةرـشاعلا  ةعاسلا  يلاوح  يمون  نم  تظقيتساو  ًامئان  تنك  حابـصلا  يف  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ينكرت ؟  دق  ةالصلا  تقو  نأل  يسفن  نع  رفكأل  هلعفأ  نأ  ضورفملا  امو  حبصلا  ةالص  تقولا  اذه  يف  زوجي 

تغلب6- امدنعو  تمـص  مث  تيلـص  ةرـشاعلا  نس  تغلب  امدنع  لوقي  ةنـس  نيرـشعلاو  ةثلاثلا  يرمع  باش  انأ  هيف  لوقي  ريخألاو  ثلاثلا  هلاؤس 
موصأو يلصأ  تيقبو  هللا  ىلع  تلبقأو  لجو  زع  هللا  ىلإ  تبت  نيرشعلاو  ةثلاثلا  وأ  ةيناثلا  ةنسلا  يف  مايصلاو و  ةالصلا  تكرت  ةرشع  ةنماثلا 

ظفح عمتسأ  ملسملا ؟ ىلع  هللا  نيد  تابجاو  لكو  مايصو  اولص  نم  ةيضاملا  تاونسلا  كلتل  ةرافك  هلعفأ  نأ  يلع  ضورفملا  وه  ام 
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ظفح7- عمتسأ  ارخأتم ؟  ًاتقو  ربتعي  فصنلاو  ةدحاولا  ةعاسلا  يف  رهظلا  ةالص  ءادأ  له  لوقت 

ظفح8- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  يف  امهركذ  درو  امك  مهنع  نوفرعت  اذامو  جوجأمو  جوجأيب  دوصقملا  ام  ًاضيأ  لوقت 

انه9- ةلكشملا  نكلو  نوملعت  امك  ةالـصلا  تاقوأ  لضفأ  وه  ثيح  هنم  ةريخألا  تاعاسلا  يف  ليللا  موقأ  ةناسنإ  انأ  لوقت  ريخألاو  ثلاثلا  اهلاؤس 
فرـصني فواخملا  هذـه  ببـسبو  نيتذوعملا  أرقأو  ميجرلا  ناطيـشلا  نم  هللاب  ذيعتـسأو  فواخملا  ضعب  ةالـصلا  ءانثأ  ينباـتني  هنأ  يف  نمكت 

هللا دعب  نم  ينولصوت  نأ  وجرأ  يلإ  ليخي  ٍئش  لك  يلاتلابو  نكاسو  ئداه  يلوح  نم  ٍئش  لكو  يتالص  نع  ًامامت  ةلوغشم  حبـصأو  اهيلإ  ينهذ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  فواخملا  كلت  نم  اهتطساوب  صلختأ  ٍةقيرط  ىلإ  لجو  زع 

049b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.97  ) ( 534  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ٌلجر1- ءاج  نكلو  دوجـسلا  نم  عفري  ىتح  تفقوف  عوكرلا  نم  عفر  يلوخد  دـنعو  ماـمإلا  عكرو  برغملا  ةالـص  دجـسملا  تلخد  اهلـسرم  لوقي 
مث مامإلا  ضهن  ىتح  ًافقاو  تيلظ  ينكلو  عكرأ  نأ  نود  دجـسأ  نأ  لجرلا  اذـه  لواـحف  تفقو  اـنأو  عكري  نأ  نود  ماـمإلا  عم  دجـسف  يبناـجب 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  نم  ينتتاف  يتلا  ةعكرلا  تلمكأ  يننأ  ًاملع  مأ ال  يفوقو  لالخ  ءيش  يلع  له  يتطاحإ  اوجرأ  ةالصلا  تلمكأ 

نم2- تعمـس  كلذك  ًءاسم  راطفإلا  دعب  كلذ  ناكو  تشرط  ضرملا  اذه  دعب  طيـسب  ضرم  يدنع  ناك  ناضمر  رهـش  نم  مايألا  دـحأ  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازجو  كلذ  ىلع  ةدافإلا  وجرأ  رطفأ  دق  شرط  نم  نأ  سانلا  ضعب 

نم3- ٍموي  يفو  رطفأ  ملو  موصلا  تلمكأف  وهـسلا  قيرط  نع  ًءام  تبرـش  رثكأ  وأ  ماوعأ  سمخ  براقي  ام  لبق  ناـضمر  رهـش  يف  لوقي  ًاـضيأ 

هنأ ًاملع  لعفأ  اذام  مأ  مايألا  هذه  يضقأ  له  يتدافإ  وجرأ  اذه  ًالهاج  ًءام  تبرش  لكألا  دعب  يننكلو  وهـسلا  قيرط  نع  ًاضيأ  ًاماعط  تلكأ  مايألا 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  ينع  هللا  مكازج  ينوتفأ  رثكأ  وأ  ماوعأ  ةسمخ  لبق  ناك 

مظعم4- نأ  ىرأ  يننكلو  ةروع  لجرألا  نأ  كلذ  نم  مهفن  ةالـصلا  يف  اهيفكو  اههجو  الإ  ةروع  اهلك  ةأرملا  نأ  مولعملا  نم  دعبو  مكيلع  مالـسلا 
حمست بهاذم  كانه  لهو  زوجي  اذه  لهف  ًادج  ةفيفخ  اهنأل  ةحرطلاب  يطغ  امهم  رهظي  رعـشلا  كلذكو  نيلـصي  امدنع  لجرألا  نيطغي  ءاسنلا ال 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوتفأ  مهريغ  وأ  ًالثم  ةيعفاشلاك  حمست  ىرخأ ال  بهاذمو  ةالصلا  يف  رعشلاو  لجرألا  روهظب 

اذه5- لهف  ابيع  هب  نأل  هفلخ  ةالـصلا  حصت  يأ ال  سانلاب  ةـمامإلا  هل  حـصت  غتلألا ال  ءرملا  نإ  لوقي  مهدـحأ  تعمـس  دـقل  ةعمتـسملا  لوقت  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مأ ال  حيحص 

عمتسأ6- هللا ؟  مكقفو  كلذ  يف  هيجوتلا  وجرن  لكألاب  ةصاخلا  يناوألا  فيظنت  دعب  تارايبلل  يراجملا  عم  باسنت  ةمعنلا  كرت  مكح  ام  اهيف  لوقي 
ظفح

؟ 7- ىلاعتو هناحبـس  هلل  هجوي  امنإ  ركـشلا  نأ  دـقتعن  نحنو  ًاركـش  هبحاصل  ٌلجر  لاق  اذإ  مارح  اهيف  كوجرأو  ًاركـش  ةـملك  له  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ 

ديعلا8- مايأ  نم  يناثلا  مويلا  يف  هنأ  الإ  هناكرأو  جحلا  تابجاو  عيمج  تيدأ  هلل  دمحلاو  تاونـس  لبق  جـحلا  ةـضيرف  تيدأ  يننإ  هتلاسر  يف  لوقي 
لوقي لوألا  لاؤسلا  لمكي  ًايناثو  لوقي  هنأل  يناثلا  وه  لاؤسلا  نإ  ًةـقيقح  ماحزلا  ببـسب  كلذو  مويلا  كلذ  يف  تارمجلا  يمرأ  نأ  عطتـسأ  مل 
ليللا نم  رخأتم  ٍتقو  يف  الإ  مويلا  كـلذ  يف  ىنم  ىلإ  عوجرلا  عطتـسأ  مل  يننكلو  جـحلا  فاوط  يدؤـأل  مارحلا  دجـسملا  تبهذ  يننأ  ًاـيناثو 

ظفح عمتسأ  هللا  مكقفو  كلذ  مكح  امف  يلاتلا  مويلا  يف  الإ  مويلا  كلذ  رامج  يمرأ  نأ  عطتسأ  مل  هببسب  يذلا  ديدشلا  ماحزلا  ببسب  كلذو 

ةحيرمو9- ةفيكم  ٍتارايس  يف  نورفاسي  سانلا  نم  ريثكلا  نأ  وه  ميركلا  ناضمر  رهش  يف  رطفلا  زاوج  نع  لوقي  لوقي  ريخألاو  يناثلا  هلاؤس 
مأ ال ٍزئاج  اذـه  مهلمع  لهف  مهمايـص  اولمكأ  ول  أـمظلاو  بعتلا  نم  ءيـشب  اوسحي  مل  مهمايـص  اولمكأ  اذإ  مهنأـب  ملعلا  عم  نورطفي  مهنكلو 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ 

انأ10- تحبـصأو  طقف  اهيبأ  نم  اهتخأ  يهو  اهنع  ىربكلا  اـهتخأ  تعـضر  يننأ  تقولا  ةـياهن  يف  يل  ادـبو  ـالفط  يل  تبجنأو  ةأرما  تجوزت  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال  ةجوزلا  يتلاخ  تحبصأ  يه  له  اراتحم 
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050a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.25  ) ( 545  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  نم  ءيش  وأ  مهاردب  نكت  مل  اذإ  ةقرولاب  ىمسي  ام  بعل  مكح  ام  لوألا  لاؤسلا 

وه2- انل  ةحضاو  ريغ  ةقيقحلا  اهنكل  ةروص  انل  عضوو  اطخ  عضي  نأ  نود  يلصملل  ةرتس  نوكي  نأ  يفكي  داجـسلا  له  لوقي  رخآ  ٌلاؤس  هيدل  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هديب ؟  اهططخ 

ظفح3- عمتسأ  هتفرغ ؟  يف  هدحول  ناسنإلا  ناك  اذإ  ةرتسلا  نم  ةدئافلا  ام  نآلا  عمتسملا  لوقي  امبر  بيط 

مكازج4- انوتفأ  تيملل  اهباوث  يونيو  اهيلصي  ةلفانلا  ةالصلا  لثم  ءيـشب  هريغ  وأ  هدلو  امإ  ناسنإلا  هل  قدصتي  نأ  تيملا  تام  اذإ  زوجي  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا 

يلاؤسف5- دالوألا  دحأ  عم  يتلاخ  نبا  تعـضرأو  ادالوأ  هل  تبجنأو  رخأ  ٍلجر  نم  يمأ  تجوزتف  يمأ  قلط  يبأ  نأ  يه  يتلكـشمف  دـعب  امأ  لوقت 
كيخأ هنإ  نولوقي  سانلا  نأل  يخأ  هنأك  هلبقأ  نآلا  انأ  يبأ  نود  طقف  يمأ  نم  يتوخأ  دـحأ  عم  يمأ  عضر  هنأل  يل  ًاـخأ  يتلاـخ  نبا  نوكي  لـه  وه 

ظفح عمتسأ  يتلاخ ؟  نبا  عضرت  تناك  موي  يبأ  ريغ  رخأ  ٍلجر  عم  يمأ  نكل  كمأ  عضر  هنأل 

ظفح6- عمتسأ  هاوس ؟  اميف  ةجح  يزاوت  ناضمر  يف  ٍةرمع  نع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ثيدح  حرشو  مكح  نايب  لوقي  ًالوأ 

عمتسأ7- توصلا ؟  ربكمب  ليلهتلاو  حدملا  نوددري  ناوخإلا  نم  ٌةفئاط  هعمو  يلايللا  يف  لوسرلا  حدمي  يذلا  يدـلاوملا  عامـس  مكح  لوقي  ًاضيأ 

ظفح

ظفح8- عمتسأ  لئاسلا ؟ لضفت  امك  اهعمسي  نم  مكح  نكل  اهيلع  قلحتيو  اهب  موقي  نمل  ةبسنلاب  اذه  بيط 

ظفح9- عمتسأ  اهبرش ؟  مكح  ام  لوحكلا  نم  ٌةيلاخ  اهيلع  ٌبوتكم  ةريب  تاجاجز  دجوت  لوقي  ثلاثلا  وأ  رخآلا  هلاؤس 

ظفح10- عمتسأ  دقار ؟  ينعي  مئان  انأو  فحصملاب  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام  هيف  لوقي  ريخألاو  عبارلا 

050b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.40  ) ( 532  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

مظعم1- نأ  لهف  نيرساخلا ) نم  ةرخآلا  يف  وهو  هنم  لبقي  نلف  انيد  مالـسإلا  ريغ  يغتبي  نمو  مالـسإلا  هللا  دنع  نيدلا  نإ   ) ىلاعت هللا  لاق  ًالوأ 

ةنايدـلا لثم  ىرخألا  ةيوامـس  نايدأ  ىلإ  نومتني  اوناـك  ولو  ىتح  هللا  ةـمحر  نم  نودورطم  ةرخـآلا  يف  مه  نيملـسملا  ريغ  ةيرـشبلا  ناـكس 
ظفح عمتسأ  ةيحيسملاو ؟.  ةيدوهيلا 

ةيمالسإلا2- ةمألا  ةامسملا  ةيدمحملا  ةمألا  يه  ةمألاب  دوصقملاو  نودبعاف ) مكبر  انأو  ةدحاو  ةمأ  مكتمأ  هذه  نإ   ) ىلاعتو هناحبس  هللا  لاق  لوقي 
اودحتي نأ  ًاعرش  ٌزئاج  لهف  مهريغو  ناغفألاو  سرفلاو  كارتألاو  داركألاو  هتدامو  مالسإلا  حور  برعلا  نم  ةنوكتملاو  مالـسإلا  نيدب  نيدت  يتلا 

؟  اذاملو ًايرادإ  مهتدحو  نكمي  مأ ال  ةدحاو  ةدايق  تحت  اومـضنيو  ًايلاع  مالـسإلا  ةيار  عفر  وهو  دحاو  فدـهل  اولمعي  نأو  ةدـحاو  ًةـلود  اوحبـصيو 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  ىحوي ؟  ٌيحو  هنأل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  لاوقأ  ىلع  ميظعلا  هللا  قدص  لوقت  نأ  زئاج  له  عمتسملا  لوقي  ًاضيأ 

ةيآ4- نوبتكي  مهنإ  تاباتكلا  هذه  ضعبو  ضيرعلا  طخلاب  ةزاتمملا  ةباتكلا  نوديجي  نيذلا  نم  سان  يف  نأ  وه  يلاؤس  بردـلا  ىلع  ٌرون  ىلإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  انوديفأ  زوجي  اذه  لهف  يلصي  ٍلجر  لكش  ىلع  ةميرك 

ركاش5- يننإ  ءاملعلاو  خويـشلا  يتوخا  دعبو  هتاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالـسلا  بردلا  ىلع  ٌرون  جـمانرب  يعيذـم  ةوخألا  ىلإ  هتلاسر  يف  لوقي 
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سطع اذإ  مكحلا  ام  لوألا  لاؤسلا  ركـشلا  مكلو  هذه  يتلئـسأ  لح  وجرأ  لوقي  ةلئـسألا  هذـه  يف  ٍدـهج  نم  هنولذـبت  امل  ركـشلا  نع  زجاعو 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هتمشت  نأ  كل  زوجي  لهف  هبناجب  تنأو  بطخي  مامإلاو  ٌصخش 

ظفح6- عمتسأ  نيليبسلا ؟  وأ  ليبسلا  ةصاخبو  ًاربد  وأ  ًالبق  ناك  ءاوس  ةروعلا  سم  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح7- عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقني  اخيش  مأ  الفط  مأ  اباش  ناك  ءاوس  ام  ٍةأرما  وأ  ام  ٍلجر  ةروع  ىلإ  رظنلا  له  لوقي 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |  لوألا |   |

051a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.27  ) ( 581  )  ( 333  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مايقلاو ؟  حيوارتلا  ةالص  يف  هتأرق  ءانثأ  فحصملاب  مامإلا  ةعباتم  مكح  ام  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  ماتلا ؟  بيترتلاب  مزتلي  مل  نأ  كلذكو  هءوضو  لطبي  له  دهشتي  ملو  ءوضولا  ءانثأ  ناسنإلا  يسن  اذأ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح3- عمتسأ  قفوملا ؟  هللاو  هتابجاوو  يمالسإلا  هيزب  مزتليس  ناسنإلا  نأب  ملعلا  عم  هيفرتلل  رافكلا  دالب  يلأ  رفسلا  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

راطملا4- يف  مرحم  اهرظتني  مث  هنم  رفاست  يذلا  راطملا  ىتح  مرحم  اهعم  نوكي  فوس  اهنأب  ًاملع  ةأرملا  رفس  يف  يعرـشلا  مكحلا  ام  لوقي 
مأ ال رفـسلا  اهل  لحي  لهف  ًابيرقت  ناتعاس  اهتدـم  مرحم  نودـب  ةرئاطلا  هذـه  اهقرغتـست  فوس  يتلا  ةدـملا  عبطلابو  هيلأ  لصت  فوس  يذـلا 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوديفأ 

ظفح5- عمتسأ  جاجحلا ?.  ىلع  طقف  وه  مأ  ةكم  يف  تاب  ام  اذأ  عادو  فاوط  رمتعملا  ىلع  له  هذه  هتلاسر  يف  لوقي 

جراخ6- نوقبي  ناوخألا  نم  ةعومجم  هيفو  سلجأو  تقولا  لبق  لخدأ  برغملا  ةالـصل  بهذن  امدنعو  ةيداب  ةـيرق  يف  يننأ  هيف  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
عم دجسملا  جراخ  ءاقبب  يننوحـصنت  اذامف  تقولا  اذه  يف  هوركم  ةالـصلاو  نيتعكر  يلـصن  نأ  الأ  دجـسملا  لخدن  حصي  ام  نولوقيو  دجـسملا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  يلع  جرح  الو  لخدأ  له  هللا  ركذ  نع  دعب  لك  نيديعب  دجسملا  جراخ  ةوخألا  نأ  ملعلا 

فقي7- نأ  لبق  ربكي  مث  يتأي  مهـضعبو  ًادج  ةبيرغ  ةروصب  ةالـصلا  يف  ًالامـشو  ًانيمي  نوتفتلي  ةوخألا  نم  ريثك  ىرأ  لوقي  ريخأو  رخآ  لاؤس  هيدـل 
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راوزلا يلامجأ 

7209976
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51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسأ

؟  ءازجلا ريخ  انع  مكيزجي  نأ  ريدقلا  لجو  زع  هللا  نم  ًايجار  ةوخألا  ءالؤه  لثم  نوحصنت  اذامف  تاوطخ  ةدعب  يـشمي  مث  ربكي  يأ  ةالـصلا  يف 
ظفح عمتسأ 

051b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.29  ) ( 547  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

ملو1- تقولا  قياض  اذأ  ةرشابم  رجفلا  ةالص  دعب  ىلصت  لهو  ةلفانلا  يه  له  دجسملا  ةيحت  يه  يتلا  ةالصلا  لبق  ىلـصت  يتلا  ةنـسلا  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  انوديفأ ؟  هلبق  لصت 

نيبو2- مهنيبو  ًاقالطأ  حـيوارتلا  نولـصي  سانأ ال  هيف  اذـهبو  كرابملا  ناـضمر  يلاـيل  حـيوارتلا  يلـصنو  ميلـسلا  ناـضور  ةرجه  يف  نحن  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةحارلا ؟  لبس  مهل  ةرفوتم  كلذ  عم  درلاو  ةباجإلاب  لضفتلا  وجرأ  مهيلع  اذامف  رتم  ةئامسمخ  دجسملا 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةعاذإلاب  ةباجإلا  وجرأ  لالحو  حيحص  ةئاملا  يف  نيسمخ  اهتميق  ةدايزب  ةلاوح  مانغألا  عيب  له  هيف  لوقي  رخآ  لاؤس 

مزتلي4- هنإف  مهيبأ  ىوس  مهيلع  بجت  نمم  مهو  ةالصلا  ةضيرف  نودؤي  مهؤانبأو ال  مالسإلا  ميلاعتب  نومزتلي  ةرـسأ ال  انراوجب  نكـسي  نحن  لوقي 
انيلع بجي  له  كلذ  ريغو  تاورـضخلا  نم  اننوطعي  نايحألا  ضعبو  مهريغو  بناجألا  لاجرلا  نع  نبجحتي  مهؤاـسنو ال  دجـسملا  يف  ةالـصلاب 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مهروزن  نأ  انيلع  بجي  لهو  مأ ال  اهذخأ 

غارف5- هيف  لوألا  فصلا  نأ  تيأر  ىلوألا  ةعكرلا  ءاهتنا  دعبف  يناثلا  فصلا  يف  تنكو  دجاسملا  دحأ  يف  ةعمجلا  ةالص  تيلص  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  مكلو  انوديفأ  ةحيحص  ةالصلا  نوكت  له  لوألا  فصلا  يف  ةالصلا  تلمكأو  ىلوألا  ةعكرلا  دعب  تمدقتف  لجرلا  عسي 

ينعنمي6- ام  كانه  سيل  هنأب  ًاملع  مويلا  ضقأ  مل  انأو  رخآ  ناضمر  يناتأو  ًادـحو  ًاموي  ترطفأو  يـضاملا  ماعلا  يف  ناضمر  رهـش  تمـص  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  ءاضقلا  يل  زوجي  لهف  هئاضق  نم 

تلأس7- كانهو  برغملا  يلأ  يرفس  موي  ءاج  ىتح  هللا  دبعأ  انأو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  نيتنـس  تلغتـشا  ةزانجلا  عابتأ  نع  اهيف  لوقي 
يلـصي مامإلا  اذـهو  مارح  اهنأل  ةزانجلا  عم  باهذـلا  زوجي  لاقو ال  ينباجأف  ةربقملا  يلأ  ةزانجلا  عم  بهذـت  اذامل ال  هل  تلقو  دجـسملا  ماـمأ 

نيقش اذ  وأ  ىلع  لمتشي  اذه  هلاؤس  ًاركشو  ةريح  يف  انأو  انوديفأ  مأ ال  ةعامجلاب  ةالـصلا  هل  زوجي  له  جوزتم  سيلو  دجـسملا  يف  ةعامجلاب 
ظفح عمتسأ  جوزتي ؟  مل  نمل  ةمامإلا  نع  يناثلاو  ةزانجلا  عابتأ  نع  لوألا  قشلا 

ظفح8- عمتسأ  جوزتملا ؟  ريغ  ةمامأ  يناثلا  قشلا 

052a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 496  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هدعب !!!  يذلا  يف  رركم  طيرشلا  اذه 

052b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 601  )  ( 315  ) 

 :- تايوتحملا  
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تاحفصلا يلامجأ 

26458

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

6ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

 :- تايوتحملا  

سفنلا1- نم  يتأت  يتلا  ةداعسلا  كلت  دصقأ  امنأو  هاجلاو  لاملاب  ةداعسلا  دصقأ  الو  ةديعـسلا  ةايحلا  ةايحلا . نم  ناعون  كانه  هتلاسر  يف  لوقي 
ةيسفنلا ةيحانلا  نم  ًاليلذ  ناسنإلا  نوكي  نأ  يأ  يسفنلا  لذلا  هب  دصقأو  ةليلذلا  ةايحلا  ًايناث  ةيـسفنلا  ةيحانلا  نم  ًاحاترم  ناسنإلا  نوكي  نأ  يأ 

هلوق اهنم  تايآ  ةدـع  ركذو  نيملاعلل ) ةـمحر  الأ  كانلـسرأ  امو   ) ىلاعت هللا  لاق  ثيح  مالـسإلا  ةـمأ  يف  ًاليلذ  ناـسنإلا  قلخي  اذاـمل  لاؤسلاو 
هذه مهلمـشت  مل  ةيـسفنلا  ةيحان  نم  ءالذأ  هللا  مهقلخ  نيذلا  نأ  ربتعن  نأ  عيطتـسن  له  لوقي  تايآ  ةدعو  دـيبعلل ) مالظب  سيل  هللا  نأ   ) ىلاعت

عمتسأ ىلاعتو ؟  هناحبـس  هللا  نم  مهل  ًاملظ  اذـه  ربتعنو  رونلا  ىرت  ملو  تاملظلا  يف  شيعت  مهـسوفنو  مهبولق  لازت  الو  ةعـساولا  ةـمحرلا 
ظفح

امبف2-  ) مهيف ىلاعت  هللا  لاق  نيذـلا  دوهي  ينب  يف  دـقتعأ  اميف  تلزن  يتلاو  ةريخألا  ةـيآلا  متركذ  ًاضيأو  ةيـصعملا  مهتلذأ  ءـالؤه  نأ  متركذ  نكل 
مهريغ نم  لذأ  ةيمالسإلا  ةمألل  يلأ  نوبستني  نيذلا  نم  نآلا  دجن  هعضاوم ) نع  ملكلا  نوفرحي  ةيساق  مهبولق  انلعجو  مهانعل  مهقاثيم  مهضقن 

ظفح عمتسأ  جهنملا ؟  اذه  اوجهتناو  رفكلاب  اورهاج  نيذلا  نم 

ظفح3- عمتسأ  ةرخآلاو ؟  ايندلا  يف  هيلأ  هللا  رظني  فيكو  ليلذلا  نم  ةبوتلاو  ةدابعلا  هللا  لبقي  له  لئاسلا  لوقي 

لهو4- هتلذ  نع  ةـبوتلا  هنم  بلطت  ليلذـلا  ملـسملا  نأ  لوقن  نأ  نكمي  لهف  نآلا  نوملـسم  هيناعي  وأ  ٌريثك  هيناعي  خـألا  لاؤس  نم  ةـقيقحلا  يف 
ظفح عمتسأ  ةيصعم ؟  ًاضيأ  ةلذلا  ربتعت 

ظفح5- عمتسأ  نآرقلا ؟  ولتي  هنأ  ملعلا  عم  مارح  مأ  لالح  وه  لهو  ليجنإلاب  أرقي  يذلا  يف  مكحلا  وه  ام  هتلاسر  يف  لوقي 

يف6- ربكألا  اهيخأ  تملك  ًالعفو  فينحلا  يمالـسإلا  اننيد  ميلاعتب  لمعت  يتلاو  يمع  ةـنبا  نم  جاوزلا  يف  تركف  دـق  يننأ  هيف  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
مكح امو  اهكرتأ  مأ  اهجوزتأو  يتلئاع  كرتأ  لهف  ةميدق  لكاشمو  تافالخ  دوجو  ببـسب  جاوزلا  اذه  ىلع  قفاوت  يتلئاع ال  نكلو  عوضوملا  اذه 

ظفح عمتسأ  اهتجوزت ؟  ول  لالح  مأ  يلع  مارح  لهو  كلذ  يف  نيدلا 

لايرلاب7- هرادقم  ام  ةاكزلا  هيلع  بجتو  يرجهلا  ماعلا  هيلع  لوحي  يذلا  غلبملا  وهو  ةاكزلا  هيلع  بجت  يذلا  باصنلا  وه  ام  فرعأ  نأ  ديرأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكقفو  امهنم  دحاو  تفرع  ول  ةاكزلل  ةبسنلاب  ًاملع  يتيوكلا  وأ  يقارعلا  رانيدلاب  وأ  يدوعسلا 

يف8- هعم  نكسي  نم  ةصح  جارخأ  مزلي  ةلئاعلا  بر  ىلع  لهو  ءارقفلا  ىلع  اهعيزوتل  تقو  بسنأو  رطفلا  ةاكز  رادقم  نع  لأسي  يناثلا  هلاؤس 
ريغ دالوألاو  ءاسنلا  نم  هليعي  نم  ةـصح  جارخإب  طقف  مزلم  ةـلئاعلا  بر  مأ  هتلئاعو  هسفنب  لمعيو  ًاجوزتم  وأ  ًاريبك  ناـك  اذأ  هئاـنبأ  نم  تيبلا 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  ينم  مكلو  نيغلابلا 

053a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.27  ) ( 515  )  ( 275  ) 

 :- تايوتحملا  

رهملا1- ىلع  قافتا  مهدنع  مهنأ  اهصخلم  نكل  ةريبك  ةقرولاو  ريغص  طخلا  ةقيقحلا  يفو  مهيدل  ةرشتنم  ةيعامتجا  ةلاح  وأ  ةلأسم  ركذي  لئاسلا 
سولفلا مكح  ام  لوقي  هيلع  قفتملا  نم  رثكأ  ذخأ  ىلع  نولياحتي  نيرخآلا  يف  عمطلا  نوديري  نم  وأ  نيعشجلا  ضعب  لوقي  كانهو  جاوزلا  يف 

ظفح عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  يه  له  ةذوخأم  اهنأ  ملعي  نأ  نودب  ينعي  راهظأ  نودب  اهذخأي  يتلا 

عمتسأ2- مأ ال ؟  ًالهأ  نمؤمو  نومأم  ربتعي  له  موصيو  يلـصي  وهو  لوقي  اهـضعب  ىفخأ  رهملا  ذخأ  يذلا  اذه  اهب  فلح  يتلا  نيميلا  مكح  ام  لوقي 
ظفح

ةروس3- قفرم  وه  قفرملا  باطخلا  يف  دراو  وه  ام  لوح  ةعيرشلاو  ةيمالـسإلا  ةيحانلا  نم  انتدافإب  مركتلا  وجرن  مالـسلا  دعب  هتلاسر  يف  لوقي 
مالكلا اذه  نووري  عيمجلاو  ةدـج  ءاحنأ  عيمج  يف  ةـبيرغ  ةرهاظ  تحبـصأ  اهنأ  ثيح  قفرملا  باطخلا  يف  دراو  وه  ام  لوقي  نآلا  اهـضعب  أرقا 

لوقي تايآ  ضعب  اهيف  ركذ  يتلا  ةقرولا  هللا  مكقفو  ةباجإلاب  انل  عارسإلا  عم  نأشلا  اذه  يف  مالسإلا  يأر  فرعن  نأ  ديرنو  داروألا  اذه  نولمعيو 
هرخأ يلأ  حالفو  علاط  نسحو  ريخ  ةبلجم  نوكتل  ةميركلا  تايآلا  هذه  لسرت  مث  لوقي  اهدعب  تايآو  نيركاشلا ) نم  نكو  دـبعاف  هللا  لب   ) اهيف

ظفتحت نأ  كايأو  ًارذتعم  لسرت  نأ  كايأو  حالفلاو  ريخلا  يلأ  ةـجاح  يف  وه  نمل  ةـلاسرلا  هذـه  نم  ًاخـسن  لسرت  نأ  كيلعف  ًاضيأ  اهيف  لوقيو 
لامعألا لاجر  دحأ  يلأ  ةلاسرلا  هذه  تلصو  نأو  قبس  اهل  كتءارق  دعب  ةعاس  نيعستو  ةتس  دعب  اهنع  ىلختتو  اهلسرت  نأ  بجي  ةلاسرلا  هذهب 

ظفح عمتسأ  ةلاسرلا ؟  هذهب  لمعن  فيك  وأ  ةلاسرلا  هذه  مكح  ام  لوقي  هرخأ  يلأ  اذكو  اذك  يلأ  اوقفوف 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسأ
1978

274077
تاحفصلا يلامجأ 

116281109

تلواحو4- ةالصلا  نيبو  اهنيب  لوحي  ءيش  هل  أيهتي  لوقي  يلصت  نأ  تدارأ  املك  ةنـس  نيعبرأو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبت  ةدلاو  يل  هتلاسر  يف  لوقي 
يهو اهلوح  امب  يردت  الو  يعولا  نع  بيغتو  ضرمت  اهنإف  ًالعف  يلصت  وأ  يلـصت  نأ  ديرتو  هللا  ركذت  امدنع  ىتحو  جالعلا  حلفي  ملو  ًاريثك  جالعلا 

نأ اهيلع  بجاولا  امو  ةلاحلا  هذه  يف  ةالصلا  اهنع  طقـست  له  لأسأ  نأ  ديرأ  ةفيرـشلا  ةيوبنلا  ثيداحألاو  نآرقلا  عمـستو  ًاريثك  نآرقلا  بحت 
بنذب رعـشتو  ةالـصلا  ةلق  نم  ةمئاشتم  يتدلاوو  يلـصت  نأ  ةملـسملا  اذه  لعجي  نأ  ديري  الو  رفاكلا  ناطيـشلا  لثم  اهل  روصتي  يذـلاو  هلمعت 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرن  كلذ  ىلع  ريبك 

ةاكزلاب5- يلهأ  يـصوأ  له  يدلب  ريغ  دلب  يف  انأو  ديعلا  ينكردأ  اذأ  ًالثم  يمالـسأ  دلب  ريغ  وه  ولو  دـلب  يأ  يف  رطفلا  ةاكز  جارخأ  زوجي  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  انأ ؟  اهيكزأ  مأ 

نيذـلا6- نأ  ًاملع  هللا  مكقفو  مأ ال  حيحـص  اذـه  له  ةـينيعلا  ةاكزلا  لدـب  دوقنلا  عفد  زاوج  لوح  تاـعاشإلا  ضعب  عمـس  هنأ  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ريقفلل ؟  عفنأ  هنأ  نوري  كلذ  نولوقي 

053b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.39  ) ( 554  )  ( 311  ) 

 :- تايوتحملا  

جارخأ1- زوجي  رطفلا ال  ةاكز  نأ  لاق  ةاكزلا  لوح  ثيدحلا  نيميثعلا  حلاص  نب  دمحم  خيـشلا  عم  ٍضام  ءاقل  يف  انعمـس  دـقل  هتلاسر  يف  لوقي 
ريغ ةاكز  اهيف  لاق  يذـلا  ةاكزلاب  دوصقملا  فرعن  نأ  وجرن  اهنم  كلذ  جارخأ  زوجي  رطفلا  ةاكز  ريغ  ةاـكزلا  اـمأ  نيعلا  نم  ًالدـب  اـهيف  ةـميقلا 

؟  هللا مكقفو  كلذ  مكح  امف  مهدـنع  يتلا  دوقنلا  هذـه  ىلع  لوحلا  دـعب  الأ  نوكزي  مهنإف ال  مهتـالغ  اوعاـب  اذأ  ساـنلا  نم  ريثك  نأ  مث  رطفلا 
ظفح عمتسأ 

روف2- وأ  لوحلا  اـهيلع  يتأـي  نأ  ىلأ  اـهيقبي  لـه  ةـلودلا  نم  وأ  لـالغلا  عماوص  نم  ـالثم  اهملتـسا  اذأ  دوقنلا  يقبي  لـه  وهو  لاؤسلا  قـش  يقب 
ظفح عمتسأ  ةاكزلا ؟  جرخي  اهمالتسا 

ظفح3- عمتسأ  لالح ؟  وأ  مارح  لهو  ةايحلا  ىلع  نيمأتلا  وه  ام  اهتلاسر  يف  لوقت 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  حصي  اذه  له  اهتخأ  جوز  ىلع  ةأرما  تملس  اذأ  لوقت  رخألا  اهلاؤس 

نهل5- نهيلاو و  ربكألا  نهيخأل  نحمـس  وأ  تانبلا  حمـس  ضرألا  اومـسق  امدـنعو  اضرأ  كرتو  تانبو  دالوأ  هلو  لجر  تام  لوقت  ثلاثلا  اـهلاؤس 
ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  اذه  يف  مكحلا  امف  هريغ  ناوخأ 

ةسردملا6- بايغب  حمسي  ماظنلاو ال  ضرملا  ببسب  ةسردملا  نع  تبيغت  مايألا  دحأ  يفو  ةيئاسملا  سرادملا  يف  ةسردم  انأ  اهتلاسر  يف  لوقت 
مارح مأ  لالح  وه  له  رجألا  كلذ  نع  ينوديفأ  مويلا  اذه  رجأ  تيـضاقتو  بايغلا  اذه  ربتعت  ملو  بايغلاب  تعنتقا  ةسردملا  ةريدم  نأب  ملعلا  عم 

ظفح عمتسأ  رجألا ؟  كلذب  لمعلا  امو 

ظفح7- عمتسأ  ةجوزلا ؟  مراحم  دوجول  اهتخأ  جوز  وأ  اهجوز  ةوخأ  مامأ  اههجو  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوقت  ًايناث 

ظفح8- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  مكح  امو  هتوالتل  ديعب  ناكم  يلأ  ميركلا  نآرقلا  لمح  زوجي  له  لوقي 

ظفح9- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  تايآلا  هذه  امو  ةينآرقلا  تايآلاب  ةباصإلا  هذه  جلاعن  نأ  فيكو  كلذ  حيضوت  وجرن  ةقيقح  نيعلاب  ةباصإلا  له  لوقي 

ظفح10- عمتسأ  نيعلا ؟  ةيقرب  ةصاخ  ةينأرق  تايآ  كانه  له 

054a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.01  ) ( 500  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  
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لمعلا1- اذه  لثم  مكح  امف  رخآلل  توصي  وأ  كحضي  مهضعبو  نوعسي  مهو  ىعسملا  يف  نوجرهي  جاجحلا  ضعب  ةيـضاملا  ماوعألا  يف  ىرن  لوقي 
ظفح عمتسأ  ىعسملا ؟  يف 

ظفح2- عمتسأ  فاوطلا ؟  يف  مالكلا  مأ  يعسلا  يف  مالكلا  دشأ  امهيأ  بيط 

هللا3- ىلص  لوسرلا  هركذ  يذلا  حابملا  يف  لخدي  دق  اذهو  هيلع  ملـس  رخآلاب  رخآلا  ىقتلا  اذإف  نوفوطي  اسانأ  ةبعكلا  لوح  يف  نآلا  ىرن  بيط 
ظفح عمتسأ  ايندلا ؟  رومأ  يف  نولغتشي  ىتح  ثيدحلا  بعشتيو  ثيدحلا  نولصاوي  نكل  ملسو  هيلع 

يف4- ةمحز  ثدحي  امم  هيف  سولجلاو  فاوطلل  مرحلا  يلأ  نولزني  موي  لكو  ركبم  تقو  يف  ةـكم  يلأ  نوتأي  جاجحلا  ضعب  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  همكح  ام  وأ  ةنسلا  نم  اذه  لهف  جحلل  نيمداقلا  ةرثكل  مرحلا 

ىلص5- هللا  لوسر  نأ  نولوقي  مهنأ  ثيحب  ءيش  لك  نوحيبي  يأ  نيدلا  يف  نوعسوتي  نامزلا  رخآ  ءاملع  نأ  سانلا  ضعب  نم  تعمس  اهنأ  لوقت 
تخألا لأست  امك  ًاضيأ  ةقيقحلا  يف  هللا  مكقفو  حيحص  ثيدح  اذه  له  مكنولضي  مهف  نامزلا  رخآ  ءاملع  نم  اوذخأت  لوقي ال  ملـسو  هيلع  هللا 

ةطـساوب ًائيـش  متللحأ  وأ  لوقي  نسلا  يف  نينعاطلا  لبق  نم  ةصاخو  ةقباسلا  روصعلا  يف  دجوي  مل  ام  رـصعلا  اذـه  يف  دـجن  لوقي  نم  كانه 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  لثمل  لاقي  فيك  وأ  اذه  لهف  قباسلا  يف  انيلع  ًامرحم  ناك  فحصلا  ةطساوبو  زافلتلا  ةطساوبو  عايذملا 

ظفح6- عمتسأ  مهيلع ؟  ةيفاخ  تناك  يتلا  ةفرعملا  هذه  ىدأ  يذلا  وه  ثحبلاو  ءاملعلا  ةرثكو  ملعلا  راشتنا  لوقن  نأ  عيطتسن  نذأ 

عمتسأ7- ةقباس ؟  ىوتف  دجي  وأ  اصن  دـجي  وهو  ىرأ  لوقي  نأ  يتفملل  زوجي  له  ثيدـحلا  اذـهب  متلـضفت  تمدام  هحرط  نم  دـبال  لاؤس  كانه  نذأ 
ظفح

ظفح8- عمتسأ  لصاوتملا ؟  ريسلا  نم  بعتي  ناك  اذأ  رخآلا  اهضعب  يف  ًابكارو  طاوشألا  ضعبل  ًايشام  ىعسي  نأ  جاحلل  زوجي  له  لوقي 

ظفح9- عمتسأ  اذكه ؟  سلجيو  لصاوي  مث  حيرتسيل  سلجي  نأ  ىعسي  وهو  جاحلل  زوجي  له  ًاضيأ  لوقي 

ظفح10- عمتسأ  ىعسملا ؟  نم  جرخي  نأ  هل  حبي  له  نمزلا  اذه  لوط  نكل 

054b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.19  ) ( 482  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

ىنم1- جراخ  جرخي  نأ  هل  لهف  ليللا  يف  ماني  نأ  دـيري  ناسنإلا ال  ناك  اذأ  نكل  قيرـشتلا  ماـيأ  ىنم  يف  تيبملا  همزلي  جاـحلا  نأ  مولعم  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدابعلا  نم  ديزملا  ءادأل  ًالثم  مرحلا  يف  ليللا  لاوط  ىقبيو 

لضفلا2- ةصق  وهو  اليلد  يل  ىور  مالكلا  اذه  هنم  تعمـس  يذلاو  مراحملا  ريغ  نم  ءاسنلا  ةدهاشم  يف  مهل  صخرم  جاجحلا  نأ  تعمـس  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  ةحصلا  نم  ءيش  هيف  اذه  لهف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  عم  هنع  هللا  يضر 

نأ3- تينمتو  مدنلا  ينعفني  ام  ينألو  تلعف  ام  ىلع  تمدن  ةالصلا  دعبو  ةرايس  تارفك  ةسمخ  يلاوح  تقرس  ينأ  وه  يلاؤس  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  نيمأ ؟  مكبيثيو  مكريجي  هللاو  ينودشرأ  تعطقت  يدي 

ظفح4- عمتسأ  هسفن ؟  ىلع  اهقلطي  نأ  ناسنإلا  ئزجي  له  هترثك  نم  روصتي  لكشب ال  ةلئسألا  يف  ًاريثك  انيتأت  هذه  بذعملا  ةملكل  ةبسنلاب 

نأو5- باوثلا  وه  ام  حابي  اذه  ناك  نأو  نينثالا  ةليلو  ةعمجلا  ةليل  صيصختبو  دئاصقب  هلوسر  ملسو و  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  حدم  زوجي  له  لوقي 
عمتسأ ةكربلاو ؟  ريخلا  هيف  ام  يلأ  هللا  مكقفو  انودشرأ  ًاقالطأ  زوجي  وأ ال  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  زوجي  يذلا  حدملا  وه  ام  زوجي  ناك ال 

ظفح

ظفح6- عمتسأ  ةسدقملا ؟  رعاشملا  يف  ةيراكذتلا  روصلا  طاقتلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  سانلا ؟  نم  ولخت  نأ  روصتي  اهنأل ال  تاقولخم  وأ  ءاسن  وأ  الاجر  اهيف  نوكي  نأ  دبال  دجاسملا  هذهل  روصلا  لثم  له 

عمتسأ8- جاحلا ؟  ردص  ىلع  اهعـضو  مث  فوفكلاب  اهحـسمو  ناسلاب  اهـسحلو  اهيلع  دودخلا  حسمو  ةفرـشملا  ةـبعكلاب  كسمتلا  مكح  ام  لوقي 
ظفح

؟ 9- نورـشأيو ريبكتلا  مكح  امف  هوذاح  اذأ  نوربكيف  هوحـسمي  نأ  نوعيطتـسي  ماحزلا ال  مايأ  ةصاخو  سانلا  نم  ريثك  يناميلا  نكرلل  ةبـسنلاب 
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ظفح عمتسأ 

055a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.18  ) ( 491  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

ذختيو1- كرابم  مزمز  ءام  نأل  ًارظن  مميتي  وأ  هنم  أضوتي  لـهف  ةالـصلا  ترـضحو  طـقف  مزمز  نم  ءاـم  هعم  جاـحلا  ناـك  اذأ  هتلاـسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  برشلل 

ظفح2- عمتسأ  ءامعزلا ؟  نم  ميعزب  ةداشإلاب  تاوصألا  وأ  توصلاو  نيديلا  عفرو  ةسدقملا  رعاشملا  يف  ريسلا  مكح  ام  هتلاسر  يف  لوقي 

عمتسأ3- مأ ال ؟  عادو  فاوط  همزلي  لهف  ةـفرع  يلأ  جرخي  نأ  دـيري  مرحلا  نم  لحلا  يلأ  جرخي  نأ  دـيري  ةـيورتلا  موي  يف  جرخ  اذأ  جاحلا  لوقي 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  ةبعكلا ؟  لوح  فوطي  نأ  مهملا  ةرشع  وأ  ةسمخ  وأ  دحاو  ءاش  ام  ناسنإلا  فوطي  وأ  ةدودعم  طاوشأ  عادولل  له  لوقي  ًاضيأ 

ناسنأ5- يلأ  نمزلا  رورمب  لوحتو  درق  هلـصأ  ناسنإلا  نأ  باتكلا  دكؤيو  خيراتلا  باتك  يف  ناسنإلا  أشنم  لصأ  يـضاملا  ماعلا  يف  تسرد  دقل 
عمتسأ نيروكشم ؟  هكلـسن  يكل  قيرطلا  يلأ  هللا  مكقفو  انودر  درقلا  لصأ  نع  ميركلا  نآرقلا  يف  ءاج  ام  عم  ضراعتي  مأ  حيحـص  اذه  لهف 

ظفح

ةـصقب6- انل  ءاج  هيلع  انرث  اذأو  دورقلا  ىلع  مالـسلا  انل  لوقيو  فصلا  يف  انيلع  لخدـي  يذـلا  انذاتـسأ  مكل  يكتـشن  لوقي  هؤالمزو  وه  هنأ  لوقي 
ًاـضيأ رعـشلا  لوطو  سبالملا  لوطو  ةسرطقلا  هيلع  أدبت  انذاتـسأ  نأ  ًاملع  لصألا  اذه  نم  انل  ةصانم  الو  يلـصأو  مكلـصأ  اذه  لاقو  دـيورفأ 

ظفح عمتسأ  ليبقلا ؟  اذه  نم  وأ  هتيرق  وأ  هدلب  يلأ  رشي  مل  هنأ  ًاملع  هللا  مكقفو  ذاتسألا  اذه  نم  انفقوم  امف  ةليوطلا  رفاظألاو 

فيعـض7- يندجأ  ةنـسلا  هذهو  تافرع  يف  ةمحرلا  لبج  وه  يذلا  ةدـهاشملل  لبج  ىلع  دعـصأ  مارحلا  هللا  تيب  يلأ  اهيف  جـحأ  ةنـس  لك  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لمعلا  امف  دوعصلا  عيطتسأ  الو  جحأ  ىشخأ  ددرتم  انأو  نسلا  ةطساوب 

املو8- ةنـسلا  هذـه  جـحلا  يونأ  انأف  يئاقدـصأو  يبراقأ  عم  يتاـمازتلاو  يتلكـشم  لـح  وجرأ  نيعمتـسملا  ةداـسلا  ىلع  بيجملا  خيـشلا  لوقي 
تانامألا هذه  مهل  تلمحت  انأو  اهلك  اهقيقحت  عيطتـسأ  الو  ترثك  اهنكل  ةطيـسب  تناك  بلاطم  ينم  اوبلطو  ةدـيدع  تانامأ  ينولمح  مهترطخأ 
ظفح عمتسأ  معن ؟  بلطم  لكب  يتأنس  نكل  بلاطملا  ددع  ًاعبط  وهو  عيبس  لوقي  عيبس  هنم  دحاو  لكل  فوطأ  ينوصو  ةعومجم  اهنم  يتلا 

ظفح9- عمتسأ  فحصمو ؟.  هنحو  نفكو  ةداجس  لثم  تاجاح  ةسدقملا  نكامألا  نم  مهل  يرتشأ  ينم  اوبلط  ةعومجم  ًاضيأ 

055b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.24  ) ( 477  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

فيكف1- كلذ  اهبـش  ام  وأ  بارت  ليبق  وأ  ءام  وأ  رجح  لثم  ةنيدملا  ةكم و  نم  ءيـشب  مهل  يتأي  نأ  سانلا  نم  ةعومجم  هنم  بلط  دـق  هنأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  عنصأ 

دعب2- انرفاسو  نييقابلا  نيمويلا  انع  يمري  نم  انرجأو  يناثلا  مويلاو  ديعلا  موي  الأ  ىنم  يف  قبن  مل  نكل  تيوكلا  نم  يضاملا  ماعلا  انيجح  لوقي 
هذه دوعن  لهو  لمعلا  اذه  مكح  امف  يضاملا  ماعلا  انعنص  امم  ءيـش  انـسفنأ  يف  نكل  انركذ  ام  يلأ  دوعن  نأ  ةنـسلا  هذه  يوننو  ًاعبط  عادولا 

ظفح عمتسأ  ةنسلا ؟ 

نآرقلاو3- بجاولا  ءادأ  يف  تيرمتسأ  نأ  ةريح  يف  عقأف  ىلتي  انآرق  هيف  تدجوو  عايذملا  تحتفو  يسردم  بجاو  ءادأب  ًالوغـشم  تنك  اذأ  لوقي 
عتمتـساو يتابجاو  كرتأ  له  هناحبـس  هللا  ركذ  نع  ضارعأ  هنأل  هل  حاترأ  ًارمأ ال  اذه  ناك  عايذملا  تقلغأ  نأ  نآرقلا  نع  لهاست  اذه  نإف  ىلتي 
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ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  اذام  مأ 

له4- ةنـس  هيلع  ترادو  نامـضلا  نم  ملتـسملا  هبحاص  عم  يقب  ول  ةاكز  هيف  له  يعامتجالا  نامـضلا  نع  انءاتفأ  وجرن  اـمهتلاسر  يف  نـالوقي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال  ةاكز  يطعت 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  مثأ  هيف  له  هتذخأو  ءيش  نم  تفلح  اذأ  له  نالوقي 

ظفح6- عمتسأ  اهماعطإب ؟  نوفلكم  مأ  اهكرتب  نومثأي  له  اهوكرتو  باودلا  نع  تارايسلاب  اونغتسا  سانلا  لوقي  ثلاثلا  امهلاؤس 

ظفح7- عمتسأ  اهبيست ؟  لبق  تاناويحلا  هذه  ىلع  ءاضقلا  لضفألا  نم  سيلأ  نكل 

056a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 503  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  هناكرأ  يه  امو  جحلا  ناكرأ  نم  ءيشب  لخأ  نم  مكح  ام  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  سمشلا ؟  عولط  دعب  الأ  ظقيتسي  ملو  ىنم  جراخ  مونلا  هذخأ  نم  مزلي  يذلا  ام  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  تويب  نم  تيب  يأ  يف  وأ  مارحلا  هللا  تيب  يف  لوخدلا  ديري  امدنع  هلوقي  نأ  ملسملل  يغبني  يذلا  ام  فرعن  نأ  ديرن  لوقي 

مغرو4- مهتاوصأ  نوعفري  مهنكلو ال  سانلا  نم  نكلو  امالك  عمسأ  يننأل  رفاسي  نأ  دارأ  اذأ  ناسنإلا  هلوقي  يذلا  ءاعدلا  حيـضوت  وجرن  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انل  هولوقت  نأ  مكرضحي  ناك  نأ  وجرأ  هفرعأ  مل  يننأ  الأ  مهل  تنصتلا  ىلع  صيرح  ينأ 

عكرأ5- تئج  امدنعو  عرسأ  عوكرلا  دنعو  ةيناثلا  ةعكرلا  تءاجو  هعم  ىلوألا  ةعكرلا  تيدأ  نأ  دعبو  مامأ  عم  يلصأ  تنك  ينأ  وه  هلاؤس  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  هذه  يتالص  مكح  امف  دجس  عوكرلا  دنعو  عفر 

لجار6- تلأسو  عطتسأ  مل  ةئيسلا  ةداعلا  هذه  نع  ىلختأ  نأ  تلواح  ام  ردقو  ايندلا  رومأب  لغشنأو  ةالـصلا  يف  وهـسأ  يننأ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  لك  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  حيحص  اذه  لهف  ةالص  كدنع  ام  يل  لاقو  انب  ىلص  نأ  دعب  ملاع 

لثم7- سايكأ  نوعيبيو  تاقرطلا  ىلع  نوسلجي  نييقيرفألا  ضعب  دجن  اهيلأ  دوعنو  تارمجلا  ىلأ  ىنم  نم  بهذن  نحنو  قيرشتلا  مايأ  يف  لوقي 
ناسنإلا يقتو  ةدـع  ضارمأ  نم  ءافـش  ايف  نأ  نولوقيو  اهملعي  ةـجاح ال  اهيفو  اهفارطأ  عيمج  نم  ةـموتكمو  نولملا  دـلجلا  نم  يهو  لاـبحلا 

عض لوقيو  اذك  ضرملا  نم  يفشي  اذكلا  نوللاو  ءارفصلا  ءاذ  نع  رفـصألا  نوللاو  ناجلجلا  نع  رمحألا  نوللاو  ًالثم  ناجلا  نع  دوسألا  نوللاف 
ظفح عمتسأ  اهعيب ؟  مكح  امو  رومألا  هذه  لثم  يف  عرشلا  مكح  امف  كديفيف  كلزنم  يف  كتبيقح  يف  اذه 

نأل8- طقف  رعـشلا  صق  وه  روظحملا  نأ  دـقتعا  تنك  يننأل  يمارحأ  يلعو  ىنم  يف  نماثلا  مويلا  يف  يراـفظأ  ميلقتب  تمق  دـقل  اـهيف  لوقي 
دب لاق ال  هنأل  ًادج  ًادـيدشت  يلع  ددـش  هنكل  ًاريخ  هللا  هازج  كلذ  ىلع  ينهبن  ًاصخـش  نأ  الأ  هيف  ءيـش  رفاظألا ال  ميلقت  نأو  كلذ  دري  ام  ريثك 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ينمزلي  يذلا  امو  حيحص  اذه  له  ديدج  نم  مرحتل  ةمركملا  ةكم  ىلأ  وأ  تاقيملا  ىلأ  كتدوع  نم 

هلتق9- لهو  نيدترملا  نم  وأ  نيملسملا  نم  كلذ  ربتعن  لهف  يلـصي  الو  طقف  ةيـسنجلا  يف  ملـسم  وه  نم  ريثك  اندلب  يف  نأ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انوتفأ  مارح  مأ  لالح 

ظفح10- عمتسأ  مارحإلاب ؟. سبلتم  صخشلاو  جحلا  يف  رفاظألا  ميلقت  مكح  ام  لوقي 

056b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.04  ) ( 515  )  ( 270  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عادولا ؟  فاوط  يف  عابطضالا  مكح  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
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يف2- تعبطـضاف  يتمارحأ  ًاضيأ  يلع  تناكو  عادولا  فاوط  ماقم  موقي  ةضافإلا  فاوط  تلعج  يننأل  لاؤسلا  اذه  مكلأسأ  هتلاسر  يف  لوقي  وه 
ظفح عمتسأ  لاحلا ؟  هذه 

يف3- ةنسلا  لمعأ  نأ  لدب  لوقي  نكل  تاونسلا  ددع  يف  انل  لخد  لوقي ال  ًابيرقت  تاونس  تس  وأ  تاونس  سمخ  ةدم  نم  تيجح  نأ  قبس  لوقي 
ام وأ  يدف  وأ  يده  نم  كلذ  يف  ءيـش  يلع  لهف  نميألا  يبكنم  تيطغو  رـسيألا  ئطبأ  تحت  يئادر  فرط  تلعجف  رمألا  تسكع  عابطـضالا 

ظفح عمتسأ  اههباش ؟ 

ينأل4- ةثلاثلا  مث  ةيناثلا  مث  ةبقعلا  ةرمج  تيمر  ةفلدزم  نم  تاونـسلا  ىدحأ  يف  يمودق  دعبف  لوقي  تاونـس  ةدم  نم  جح  هنأ  هتلاسر  يف  لوقي 
تلقف ةـبقعلا  ةرمج  ثالثلا  يأ  فرعأ  انأف ال  ةـبقعلا  يأ  يه  راـمج  يأ  ملعأ  ـال  لوقأو  كـلذ  يف  ءيـش  يلع  لـهف  يه  راـمجلا  يأ  دـكأتأ  مل 

ظفح عمتسأ  عيمجلا ؟  نم  صلختأ 

ظفح5- عمتسأ  ةمركملا ؟  ةكم  يلت  يتلا  ةرمجلاب  وأ  ةبقعلا  ةرمجب  هدعب  امف  ديعلا  نم  يناثلا  مويلاب  أدبن  له  هللا  مكقفو  انودشرأ  لوقي  ًاضيأ 

يف6- اهحبذ  مث  ثلاثلا  مويلا  يلأ  هتحيبذ  كرت  ول  لأسيو  رزاجملا  يفو  ىنم  يف  ًارده  بذهت  موحللا  نم  ريثك  دهاشي  هنأ  ةلاسرلا  هذه  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ءيش  كلذ  يف  له  جاجحلا  نم  يقب  نم  عم  اهلكأو  ىنم 

ظفح7- عمتسأ  يتحيبذ ؟  حبذأ  نأ  لبق  يبايث  سبلأو  للحتأو  يسأر  قلحأو  تيبلاب  فوطأو  ةبقعلا  ةرمج  يمرأ  نأ  يل  زوجي  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح8- عمتسأ  للحتي ؟.  نأ  هل  زوجي  له  هيده  حبذو  ةبقعلا  ةرمج  ىمر  نم 

عمتسأ9- ئـضوتم ؟.  ريغ  رغـصأ  ًاثدح  ثدـحملا  ناسنإلل  ًابيغ  ةءارقلا  كلذـكو  هنم  نآرقلا  ةءارقو  فحـصملا  سم  زوجي  له  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح

اذأ10- اهيـضقأ  فيكو  ةقباسلا  ةرتفلا  يـضقأ  لهف  ةرـشع  ةعـساتلا  تغلب  نأ  دعب  الأ  ةضورفملا  ةالـصلا  ىلع  ظفاحأ  مل  يننأ  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مارحلا ؟  هللا  تيب  يلأ  تججح  دق  يننأ  ملعلا  عم  لمعأ  اذام  مأ  يلع  تناك 

وه11- امو  ةعبرألا  بهاذملا  نم  نيعم  بهذـم  عابتاب  نومزلم  وأ  نيمزلم  بهاذـملاب  نيملاعلا  ريغ  ماوعلا  سانلا  له  لوقي  ريخألاو  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازجو  هعابتا  نوددحت  يذلا  بهذملا 

هيلع12- بترتي  يذـلا  امف  هتجوز  عماجف  ةـمركملا  ةـكم  يلأ  لصي  نأ  لـبق  تاـب  هنكل  مارحلا  هللا  تيب  يلأ  جـح  ماوعـألا  نم  ماـع  يف  هنأ  لوقي 
هتجوزو وه  تاب  ةـكم  يلأ  لصي  نأ  لـبقو  مرحأ  نأ  دـعب  هنكل  مارحلا  هللا  تيب  يلأ  جـح  ةيـضاملا  ماوعـألا  نم  ماـع  يف  هنأ  لوقي  ليـصفتلاب 

ماعلا اذه  جحلا  يونأ  وأ  تيون  دق  يننأ  ثيحو  يضاملا  ماعلا  ةاش  تحبذ  دق  يننأ  لوقي  ًاملع  ليصفتلاب  بترتي  يذلا  امف  عامجلا  امهنيب  لصحف 
ظفح عمتسأ  يرمأ ؟.  نم  ةنيب  ىلع  نوكأ  نأ  وجرأ 

057a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.14  ) ( 499  )  ( 273  ) 

 :- تايوتحملا  

قلحت1- نأ  زوجي  سانلا ال  ضعب  يل  لاق  مث  يدهلا  حـبذب  تمق  مث  ىنم  يف  ةـحارتسالا  ناكم  يلأ  بهذ  مث  تقلح  ةـبقعلا  تيمر  ام  دـعب  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  ينع  هللا  مكازج  ينوتفأ  كلذ  يف  ءيش  يلع  مأ  زئاج  لهف  كلذ  ملعأ  انأو ال  حبذت  نأ  لبق 

نيذلا2- انلافطأو  انـسفنأ  ىلع  ًافوخ  انجرخ  مث  ًادحاو  ًاطوش  الأ  هلامكأ  عطتـسن  ملو  ماحزلا  اندجو  يعـسلا  انلخد  املو  جـحلل  انمدـق  لوقي  ًاضيأ 

؟  انءاتفأ مكنم  وجرن  مأ ال  اذه  زوجي  لهف  يناثلا  طوشلا  نم  نيئدتبم  يعسلا  انلمكأو  يناثلا  رودلا  يلأ  اندعـص  ًابيرقت  ةعاس  يـضم  دعبو  انعم 
ظفح عمتسأ 

همزل3- ةكم  يف  ةليللا  كلت  مان  نأو  ًايئاهن  ةكم  دودح  يف  تبي  مل  عادولا  فاوط  فاط  نم  نولوقي  سانلا  بلغأ  نم  عمـسن  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
يف ةحارلا  ذخأن  نأ  لبق  جورخلا  عطتـسن  ملو  نيبعتم  يتأن  ثيح  كلذ  يف  جرخن  ًانايحأ  اننأل  مأ ال  حيحـص  اذـه  لهف  تيبلاب  ىرخأ  ةرم  فاوط 

ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  جاجحلا  نم  دجاوتملا  ماحزلا  دوجول  ىرخأ  ةرم  انيلع  بعصي  ىرخأ  ةرم  فاوطلا  نأو  ةكم 

ظفح4- عمتسأ  ةافوتملا ؟  ةدلاولا  وأ  دلاولا  يلأ  ضرفلا  ةالص  دعب  ةالصلا  ءادهأ  زوجي  له  لوقي 
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ظفح5- عمتسأ  ةمركملا ؟  ةكم  يلأ  ناسنإلا  جح  اذأ  تارم  ةدع  ةرمعلا  راركت  مكح  ام  لوقي 

؟ 6- لالح مأ  مارح  اذه  لهف  مهعم  ملكتنو  مهب  طلتخن  اننأ  نوملعت  ةبلطلا و  ليلق  ددع  يعمو  نينبلل  يدادعأ  يف  ةذـيملت  ينأ  اهتلاسر  يف  لوقت 
ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  ةأرملا ؟  باجحل  ةلماكلا  ةفصلا  يه  ام  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 

وجرنف8- اهيف  يننومـصاخي  مهنكل  نآلا  ينرـضحت  ةـلدأب ال  نولدتـسيو  نيفكلاو  هجولا  لمـشي  ةأرملا ال  باجح  نأ  لوقي  نم  كاـنه  ًاـضيأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مهعم ؟.  ةرواحملا  دنع  هيف  عقن  يذلا  قزأملا  نم  جرخن  يكل  انل  كلذ  حيضوت 

ينأل9- رعشلا  هيف  دجوي  يذلا  ناكملا  ددحأ  الو  هنم  صلختلل  رعشلا  علق  له  وهو  نايحألا  بلغأ  يف  ينهذ  ىلع  ردابتي  يذلا  لوقت  ريخألا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  ليصفتلاب ؟  كلذ  ىلع  ينوبيجت  نأ  وجرأ  مسجلا  يف  ناكم  يأ  يف  دوجوملا  رعشلا  كلذ  يف  دصقأ 

لاكـشأ10- كانه  لهف  مهمظعم  فرعن  نحنو ال  ةنيعم  ةهج  يف  نيعمجتم  بلغألا  ىلع  بالطلا  ىرن  يتاقيدصو  انأ  ةـسردملا  يلأ  بهذـن  امدـنع 
ظفح عمتسأ  ريمضلا ؟  ةحارو  بلقلا  رورس  مالسلا  يف  دجأ  يننأل  مهنيبو  اننيب  ةيحتلا  لدابت  يف 

ظفح11- عمتسأ  ةرزجملا ؟  يف  هكرتو  ىلوو  بهذ  مث  هيده  حبذ  نم  مكح  ام  لوقي 

057b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.23  ) ( 493  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

لمعلا1- امو  تيملا  مامأ  ناذآلا  زوجي  وه  له  ربقلا  يف  صخشلا  نذؤي  دحللا  هولخدأو  هربق  رفحو  تيملا  تام  اذأ  اندنع  دجوي  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  كلذ  يف 

؟ 2- هللا مكقفو  مأ ال  كلذ  هل  زوجي  له  مهعم  يلـصي  لجر  ءاج  مهتالـص  يف  اوفـص  امدـعبو  ةالـصلا  نورـصقيو  نورفاسم  ساـن  ءاـج  اذأ  لوقي 
ظفح عمتسأ 

دقعت3- نوميللاو  ركسلا  نم  ةنوكم  هنيجع  يهو  جوزلل  لمجتلا  دصقب  نيقاسلاو  نيعارذلا  نم  رعشلا  ةلازإل  ءاسنلا  اهلمعتست  ةدام  كانه  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  زئاج  اذه  لهف  رانلا  ىلع 

يلـصأ4- اهدعب  رجفلا  ةالـصل  نذؤي  ىتح  يل  هللا  بتكي  ام  يلـصأ  مث  ةلماك  ةـعاسب  رجفلا  ناذآ  لبق  ظاقيتسالا  ىلع  تبأد  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  ينوديفأ  دجهتلا  ةالص  تقو  اذه  لهف  ضرفلا  مث  ةنسلا  يتعكر 

بويبلا5- نم  مهتيب  نأ  عم  هملعأ  ـال  ببـسل  يتدـلاوو  يدـلاو  تيبل  يتراـيزب  هل  ةـبغر  ـال  هنأ  ًاـمئاد  دـجأ  يجوز  لوقت  ريخـألاو  ثلاـثلا  اـهلاؤس 
لهف يقيقحلا  هاضر  نودب  يل  ةلماجم  كلذ  ىلع  تررصا  اذأ  يل  حمسي  نكلو  هلل  دمحلاو  فينحلا  نيدلا  ميلاعتب  ةكـسمتملاو  ًادج  ةظفاحملا 

عوبـسألا يف  ةدـحاو  ةرم  مهترايز  يفكت  لهو  اهجوز  نذأ  نودـب  تجرخ  نم  مكح  يف  لـخدأو  ةراـيزلا  كـلتب  كـلذ  يف  بنذو  مثأ  يلع  نوكي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  ينوديفأ  اضرلاو  ةعاطلاو  محرلا  ةلصب  قوقح  نم  نيدلاولل  ام  مكتفرعمل 

ًاضيأ6- انأو  نميلا  لهأ  نم  سانأ  سلاجأ  يننأ  وهو  يلاتلا  يلاؤس  ىلع  بيجي  نأ  وجرأ  لاؤسلا  اذه  بيجملا  خيشلا  يلأ  هجوأ  هتلاسر  يف  لوقي 
عم ناخدـلا  نوبرـشيو  نولـصي  مهو ال  ينم  كلذ  يل  زوجي  لهف  ينم  نوجوزتيو  مهنم  جوزتأو  مهايأو  برـشأو  مهعم  لكأو  مهنكاسأو  يناـمي 

ظفح عمتسأ  باوثلاو ؟  رجألا  مكل  لزجي  هللاو  عنصأ  اذام  يداشرأ  وجرأ  برتغم  يننأل  مهعم  نكسلل  رطضم  يننأ  ملعلا 

هذه7- نإف  سأرلا  يف  ةرجنحلا  نكت  مل  اذأ  نولوقي  مزلي  ام  لكو  هللا  مسا  ركذ  مث  ةحيبذلا  تحبذ  اذأ  هنأ  لئابقلا  ضعب  دـنع  ةداعلا  ترج  لوقي 
باتكلا يف  امك  هللا  مسا  ركذ  هنأ  مغر  اـهلكأ  لـح  سأرلا  نم  تلـصف  ينعي  تعجر  ةرجنحلا  تناـك  اذأو  اـهلكأ  مارحو  ةـجرح  ربتعت  ةـحيبذلا 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟.  انع  هللا  مكازجو  انوديفأ  ءاطخ  مأ  حيحص  اذه  لهف  ةنسلاو 

يف8- لصح  كانه  انولـصو  دعبو  لئاح  يف  انيبأ  يلأ  انبهذ  ةزاجإلا  ىلع  انلـصح  نأ  دـعبو  ضايرلا  ةـنيدم  يف  لمعن  انك  يخأو  انأ  تنك  دـقل  لوقي 
اندلاو تيب  انلخدف  ليللا  نم  رخأتم  تقو  يف  انب  اذإف  ةلفحلا  ءاهتنا  دعبو  مهتوعدـل  انبجتـساو  لئاح  يف  انءالمز  ىدـل  ةـلفح  يلايللا  نم  ةـليل 
ًابـضاغ ناكو  انيلع  لخدي  انيبأب  ذأو  نمزلا  نم  ةهرب  دعبو  سلجملا  يف  يبناجب  دقرو  اهكرت  هنكلو  ةأرما  هيدل  يخأ  ناكو  سلجملا  يف  اندـقرو 

اذأ اهنأ  مسقأو  دـلاولا  بضغ  يلأ  ىدأ  امم  هتأرما  يخأ  قلط  ةـليلق  ةداـشم  دـعبو  يخأ  ضفرف  كـلهأ  دـنع  منو  اـنه  نم  مق  لاـقو  يخأ  ىلع 
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نآلا نحنو  اناشعو  انتيحـض  مرح  كلذـكو  همـسقل  نيعيطم  انجرخو  يخأ -  ةـجوز  ينعي  تجرخو  يدـنع –  نوتابت  مكنإف ال  تيبلا  نم  تجرخ 
اذكه ىقبن  اننأ  وأ  ةرافك  كانه  له  ةلأسملا  هذه  لثم  يف  لحلا  ام  لاؤسلا  اذه  ىلع  بيجي  نم  ةليـضف  نآلا  ىتح  هتيب  لخدن  ملو  هنع  نيدـيعب 

ظفح عمتسأ  عنصن ؟  فيك  مأ  اندلاوو  انتايح  ىدم 

058a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.16  ) ( 499  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

ةداهش1- مهل  اولبقت  الو  ةدلج  نينامث  مهودلجاف  ءادهش  ةعبرأب  اوتأي  مل  مث  تانـصحملا  نومري  نيذلاو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  نوقسافلا ؟ ))  مه  كئلوأو  ادبأ 

ظفح2- عمتسأ  ةالصلاب ؟  وأ  يلصي  نأ  ةنس  رشع  ةينامث  رمعلا  نم  غلبي  لجرلل  قحي  له  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

تايتفلا3- يلأ  رظنأ  قيرطلا  يف  يـشمأ  امدنع  ينأ  الأ  ماعلا  اذه  يف  ةالـصلا  تأدب  ينأو  رمعلا  نم  رـشع  ةنماثلا  يف  ينأ  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  ينوديفأ  كلذ  يل  قحي  لهف  قيرطلا  يف  نهارأ  يتاللا 

ةعبـس4- ةورملاو  افـصلا  تفاط  اـهنأ  ـالأ  مارحلا  هللا  تيب  جـح  يلأ  جـحلا  يلأ  تبهذ  يتدـلاو  لوقي  ةـقرولا  رخآ  يف  قحلملا  وأ  ريخـألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ينوبيجأ  كلذ  نع  نولوقت  امف  ةبعكلا  فوطت  نأ  لبق  طاوشأ 

دقو5- ةورملاو  افصلاو  ةبعكلا  لوح  فاوطب  انمق  دقف  ةرمعلا  لمكن  مل  يننكلو  ناضمر  رهش  يف  ةرمعلا  دصقب  تبهذ  ناضمر  رهش  يف  لوقت 
كلت ذنم  يننكلو  هلل  دمحلاو  ضرملا  اذه  نم  تظقيتسا  ةريـصق  ةرتف  دـعبو  نزحو  ملأب  دـلبلا  يلأ  انعجرو  نونجلا  وه  ًادـيدش  ًاضرم  تضرم 
عيمج يدؤأ  يننأ  ملعلا  عم  اذه  لوقأ  نأ  ينملآو  هللا  اضر  مدعو  رفكلا  يلأ  دوعي  يذلاو  داحلأ  نم  ساوسو  يلبق  يف  دـجوي  نآلا  ىتحو  ةرتفلا 

هذه لح  مكنم  وجرأف  هلل  ءاعدـلاو  ةـبوتلاب  يتلواحم  مغرب  يبلق  نم  روعـشلا  اذـه  حـسمأ  نأ  عيطتـسأ  الو  ةاكزو  موصو  ةالـص  نم  ضورفلا 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  لعفأ  اذامو  ةبنذم  يننأ  لهو  ملألاو  ةريحلا  ةياغ  يف  يننأل  ةلكشملا 

ءازج6- امو  باجحلا  بجحتأ  مل  يعوجر  يدنع  نكلو  نيموي  ةدع  ةـمركملا  ةـكم  ترز  لوألا  يلاؤس  يف  تلق  امك  يننأ  ريخألاو  يناثلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟  كلذ 

اهيلع7- تمكح  كلذ  دـعبو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم  ىلع  رانلا  تمرح  امك  تارئاـطلا  بوكر  يلع  تمرح  تارملا  دـحأ  يف  تلاـق  ةأرما 
عمتسأ هللا ؟  هقفو  خيـشلا  يأر  ام  مأ ال  اهنيمي  نع  رفكتو  رفاست  لهو  مالـسإلا  يف  كلذ  مكح  امف  جراخلل  رفـسلل  اهنبال  ةيحـصلا  فورظلا 

ظفح

ءايحلل8- امنأ  ءيـشل  ةيودأ ال  كلذ  لجأ  نم  تذخأو  هتعاضر  نع  تعنتما  هتدالو  دعبو  لفطب  هللا  ينقزر  تاونـس  ةدـع  ذـنم  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 
نأ خيـشلا  نم  وجرأ  كلذ  ىلع  ةمدان  يننأو  ملألا  دـشأ  ملأتأ  فقوملا  كلذ  يلع  رم  ام  لكو  مدـنلا  دـشأ  تمدـن  كلذ  دـعبو  يـسفن  يف  كاذـنآ 

ظفح عمتسأ  هللا . هقفوو  اذه  يلمع  يل  حرشي 

انأو9- نيبم  لالض  يف  تنك  ام  دعب  ميحرلا  نمحرلا  يناده  نآلاو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هلوسرل  الو  هلل  ةيـضرم  ريغ  لامعأب  تمق  يننأ  لوقي 
نآرقلا تأرقو  نيملسملا  نحن  انيلع  ةضورفملا  ةالصلا  يلـصأ  تنك  يننأ  ًاملعو  يلع  اهمعنأ  يتلا  ةريبكلا  ةمعنلا  هذه  ىلع  ًامئاد  هللا  ركـشأ 

يل رفغيو  يلع  بوتي  نأ  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  نم  بلطأ  ًامئاد  انأو  ءاشي  نم  يدـهي  هللاو  ريغت  دـق  ًاـضيأ  يناـسل  لوقيو  تارم  ةـثالث  هتمتخو 
يريـصم امو  يبونذ  رفغتو  يتبوت  لبقت  له  ةرفغملا  ىدم  نعو  ةبوتلا  هذه  نع  ركـشلا  ليزج  مهلو  ينوديفي  نأ  نيملـسملا  ءاملع  نم  وجرأو 

ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو 

مويو10- اهتذخأ  يذلا  سولفلا  هذه  ددـع  ام  هللاو  يردأ  الو  ةريثك  تارم  ةدـع  سولف  هنم  تذـخأو  هتيب  يف  صخـش  بوث  ىلع  تلـصح  ينأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مكاعريو ؟  مكظفحي  هللاو  انوديفأ  دوقنلا  هذه  لثم  ذخأ  نم  يف  ددشي  ثيدح  تعمسو  هللا  يلأ  تبت  تربك 

058b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.17  ) ( 460  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

بتكأ1- الأ  هللاب  تفلحو  قوقحلا  ضعب  يف  مهافت  ءوس  يبأو  لامعلا  نم  نينثا  نيب  لصحو  لامعلا  روجأو  باـسح  يبـأل  ًاـموي  بتكأ  تنك  لوقي 
الأ فلحأ  مل  يننأب  ًاملع  نيميلا  اذه  يف  وأ  اذه  يف  مكحلا  وه  امف  نينثألا  نيذاه  ريغل  تبتك  كلذ  دـعب  مث  ةـباتكلا  نم  تاهبـشلا  ضعب  روهظل 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ائيش  نيصخشلا  نيذهل  بتكأ  ملو  روكذملا  ببسلا  اذهل 

ام2- مهيطعأ  موي  لك  نيكاسم  ةـعبرأ  وأ  نيكاسم  ةـثالث  تيطعأ  ًالثم  ول  نيكاسم  ةرـشع  دـجأ  اـنأ ال  لوقيو  ماـعطإلا  نع  ريثكلا  لءاـستي  نكل 
ظفح عمتسأ  مايأ ؟  ةعبرأ  وأ  نيموي  وأ  مايأ  ةثالث  ةدمل  مويلا  اذه  مهيفكي 

كسانملا3- نع  ائيـش  ملعأ  تنكو ال  ةيدوعـسلا  يف  ًاميقم  تنكو  مالـسإلا  ةجح  ينعأ  جحلا  نينـسلا  نم  ةنـس  يف  تيون  لوقي  رخآ  لاؤس  هيدل 
هنع هيف  تثحبو  ًامرحم  دجسملا  يلأو  ىنم  يلأ  تبهذو  جحلا  رهش  نم  نماثلا  مويلا  يف  ىنم  يف  فيخلا  دجسم  يف  لجر  عم  دعاوتو  ًاقالطأ 

اذه دعب  تججح  يننأب  ًاملع  مكحلا  وه  امف  هتركذ  يذلا  ببـسلا  جحأ  ملو  مارحإلا  تخـسفو  ةـكم  يلأ  تبهذ  مث  هدـجأ  مل  ينكلو  تارم  ةدـع 
ظفح عمتسأ  ةنسب ؟  ماعلا 

اهرجأ4- هل  ةنسح  ةنس  مالسإلا  يف  نس  نم  ملـسو "  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  هيف  لوقي  يذلا  ثيدحلاب  سانلا  ضعب  وأ  ضعبلا  لدتـسي  لوقي 
حدملا زاوج  ىلع  اذهب  نولدتـسيف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  حدم  دق  ناك  تباث  نب  ناسح  نأب  كلذـكو  هرخأ "  يلأ  اهب  لمع  نم  رجأو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفوو  كلذ  يف  انوتفت  نأ  وجرن 

عنمي5- لجو  زع  هللا  نأ  ةيآلا  هذه  يف  دـجن  ةـيآلا  رخآ  يلأ  نمؤي ))  ىتح  تاكرـشملا  اوحكنت  الو  لجو ((  زع  هللا  لوقي  لوقي  يناثلا  خألل  لاؤس 
قطنيو نيكرـشملا  لمع  لمعي  نيملـسملا  نم  ضعب  دـجن  مويلا  ناك  اذإـف  تاكرـشملاو  نيكرـشملا  نم  جوزتلا  نم  تاـنمؤملاو  نينمؤملا 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مهتانبو  مهءانبأ  نم  جاوزلا  زوجي  لهف  هللا  ريغل  حبذيو  هللا  ريغب  نيعتسيو  هللا  ريغ  اوعدي  نم  مهنم  ًالثم  ةداهشلاب 

059a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.15  ) ( 472  )  ( 273  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهيف ؟  مهرئاعش  اوميقيو  مهدالب  لخاد  سئانك  اونبي  نأ  نييحيسملل  اوحمسي  نأ  نيملسملل  زوجي  له  لوقي 

عفرلا2- دعب  هيدي  لسرأ  ءاش  نأ  باجأف  عوكرلا  نم  عفرلا  دعب  ىرسيلا  ديلا  ىلع  ىنميلا  ديلا  عضو  نع  هنع  هللا  يضر  دمحأ  مامإلا  لئـس  لوقي 
عمتسأ هللا ؟.  مكقفو  عضولا  مأ  عفرلا  مأ  لاسرإلا  ةنس  نع  وأ  ةنسلا  نم  تبث  ام  انل  اوحضوت  نأ  مكنم  وجرنف  امهعضو  ءاش  نأو  عوكرلا  نم 

ظفح

باب3- يف  ةملكلا  هذه  لخدت  لهو  ةيضرأ  نايدأ  كانه  نأب  انررقأ  دقف  اهانقلطأ  اذأ  اننأ  ًاملع  ةملكلا  هذه  قالطأ  زوجي  له  ةيوامسلا  نايدألا  ةملك 
ظفح عمتسأ  مالسلا ؟  هيلع  ىفطصملا  نع  رثؤت  مل  اهنأل  عدبلا 

عم4- محرلل  اعطاق  نوكأ  ناسنإلا  اذه  تعطاق  ول  له  اناتهب  تناك  اهنكلو  صخـش  عم  ةقالع  اهل  اهنأب  يمع  تنب  نع  لاق  يبراقأ  دـحأ  نأ  لوقي 
ايملع اباتكو  اريغـص  افحـصم  هتيدهأ  دق  تنك  ناتهبلا  اذهب  لوقي  نأ  لبق  هنأ  مث  يلاخ  نبا  وه  ناتهبلا  اذـه  يمع  تنب  نع  لاق  يذـلا  نأ  ملعلا 
عاجرأ مكح  ام  مويلا  كلذ  ذـنم  هعم  ملكتأ  الو  هنم  مهتذـخأ  كلذ  ثدـح  امدـنعو  هرخآ  يلأ  موصي  الو  يلـصي  ناسنإلا ال  اذـه  نأ  ًاضيأ  ملعلا  عمو 

ظفح عمتسأ  صخشلا ؟  اذه  لثم  يف  ةصاخو  هيلأ  ىدهملا  نم  اهذخأو  يدهملا  نم  ةيدهلا 

059b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.18  ) ( 507  )  ( 284  ) 
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 :- تايوتحملا  

درمألاو1- ليمجلا  لجرلاوأ  باشلل  ةـقناعملاو  ليبقتلا  مرح  هنأ  مالـسلا  ىلع  عرفتت  لئاسم  باب  يف  راكذألا  باتك  يف  تأرق  هتلاسر  يف  لوقي 
يف هنوكل  ةأرملاك  مارح  وهف  ةـنتفلا  نمأ  دـقو  ةوهـش  ريغب  تناك  ولو  نسحلاو  درمـألا  يلأ  رظنلا  ميرحت  هدـنع  حيحـصلا  بهذـملا  نأ  ركذو 

ظفح عمتسأ  ليلدلاب ؟  ةباجإلاب  مكلوق  نرقي  نأ  وجرن  لوقلا  اذه  يف  مكتليضف  يأر  ام  اهانعم 

نم2- ناطيشلا  ىلع  دشأ  هنأ  هب  ةراشإلاو  دهشتلا  يف  عبصألا  كيرحت  يف  لاق :  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  درو  له  لوقي  رخألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ديدحلا ؟  عقو 

دهشيف3- الأ  سنأو  نج  نم  ام  هنإف  ناذآلا  يف  كتوص  عفرأف  ةيدابلا  يف  تنك  اذأ  هانعم  ام  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوقي  لوقي  ًاضيأ 

عيمج ىلع  معي  ويدارلا  دوجوو  ديعب  هادم  نأو  رضاحلا  انتقو  يف  نوفركملا  دوجو  له  احيحـص  ناك  اذأ  ًايناث  حيحـص  ثيدحلا  اذه  له  لوقي  كل 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  نومضم  يف  لخدي  اذه  له  نكامألا 

ظفح4- عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  ربتعي  لاملا  لهف  ةيزعتلا  بحاص  نم  ًالام  ضبقي  ةيزعتلا  لامكأ  دعبو  ةحتافلا  أرقي  نأ  صخشل  زوجي  له  لوقي 

ملـسو5- هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  اهلعفي ال  مل  امهنأو  ةربقملا  يف  الأ  زوجت  تيملا ال  لهأل  ةيزعتلا  نأ  لاقف  ةعمجلا  ءابطخ  دحأ  ملكت  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نع  انل  اونيب  مهنع  هللا  يضر  هتباحص  الو 

نالف6- لزنم  يف  ةيزعتلا  لوبق  نع  تالجملا  يف  وأ  فحصلا  يف  تانالعأ  نلعت  ام  ًاريثكف  سانلا  نم  ريثك  هلعفي  ام  نع  لأسن  نأ  عيطتسن  نذأ 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  ةيزعتلا  نع  نالعإلا  مكح  ام  اذكو  اذك  يف  نئاكلا  انلزنم  يف  ةيزعتلا  وأ 

ظفح7- عمتسأ  برغملا ؟  تقو  دجسملا  ةيحت  يدؤي  نم ال  مكح  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

060a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.36  ) ( 518  )  ( 291  ) 

 :- تايوتحملا  

هيبن1- ةنسو  هباتكب  تمزتلاو  يهجو  تيطغف  ميقتسملا  هطارص  يلأ  ينادهو  ةيلكلاب  يقاحتلا  دعب  ّيلع  هللا  ّنم  بطلا  ةيلك  يف  ةبلاط  انأ  لوقت 
رخآلا سنجلاب  طالتخالا  امهأ  تاركنملا  نم  ريثك  يف  عوقولا  ينم  مزلتست  ةيلكلاب  يتسراد  نكلو  هناحبـس  دمحلا  هلف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

ام ال يل  يقبو  لوقت  عراشلا  يفو  تالـصاوملا  لئاسو  يف  وأ  ةطلتخم  اهنأ  ثيح  ةيلكلا  يف  كلذو  هيلأ  يتدوع  ىتحو  تيبلا  نم  يجورخ  ذـنم 
يدلاوو اهيقالأ  يتلا  تاركنملل  نكلو  ةساردلا  تاذل  ةساردلا ال  كرتأو  تيبلا  يف  رقأ  نأ  دـيرأ  نآلا  انأو  جرختلا  ىتح  تاونـس  ةدـع  نع  لقي 

نم هلوقل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  مهينعي  نمو  امهل  يتعاطب  لخدأ  له  ةريحتم  نآلا  انأو  ةساردلا  ةلـصاوم  يلع  نادكؤي  يتدلاوو 
ظفح عمتسأ  ًاقوقع ؟  ربتعت  رمألا  اذه  يف  امهل  يتعاط  مدع  نأ  مأ  سانلا  هيلع  طخسأو  هيلع  هللا  طخس  هللا  طخسب  سانلا  ىضرأ 

؟ 2- ًارهظ اهيلـصي  مأ  ةعمجلا  ةالـص  رـضحي  نأ  هيلع  لهف  ةعمجلا  موي  يف  ًادج  يرورـض  لمع  وأ  ماودـك  ةيمـسر  ةـمهمب  لجرلا  فلك  اذأ  لوقي 
ظفح عمتسأ 

مأ ال3- تنبلا  هذه  حكني  نأ  ينازلل  زوجي  لهف  ينازلا  اذه  نم  ًاتنب  ةأرملا  تدلوو  ةنـصحم  ريغ  وأ  ةنـصحم  ةأرماب  لجر  انز  ول  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  لعف  نم  ىلع  بترتي  اذامو  ةدحاو  ةليل  يف  دحاو  شارف  يف  هيتجوز  نيب  عمجي  نأ  ملسملل  زوجي  له  لوقي 

دنع5- عفرأ  فيك  فرعأ  مل  هنأ  الأ  ةثلاثلا  ةعكرلل  مايقلاو  هنم  عفرلاو  عوكرلا  نم  لك  يف  نيديلا  عفر  نع  ةحيحـصو  ةريثك  ثيداحأ  تءاج  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًامئاق ؟  يوتسأ  نأ  دعب  مأ  سولجلا  يف  له  ةثلاثلل  مايقلا 

ءايـشألا6- بلغأ  يف  اريثك  يلع  بذكي  هنأ  ةيحان  نم  لكاشم  يف  يجوز  عم  انأو  ةليوط  ةدم  ذنمو  لافطأ  ةسمخ  يدنعو  ةجوزتم  ةأرما  انأ  لوقت 
انأو ال ًادبأ  بذكلا  نع  ربصلا  عطتـسي  مل  هنكلو  ىرخأ  ةرم  يلع  بذكلا  مدعل  فحـصملا  ىلع  فحليف  بذـكلا  مدـع  هنم  بلطأو  هيلع  لعزأو 

وجرأ ىرخأ  ةأرما  نم  يذلا  هنبا  لثم  يلأ  سانلا  برقأ  يف  ينم  كشي  هنأ  ةجردل  كشلا  ريثك  هنأ  ةيناثلا  ةلكشملا  بذكلا  ىلع  ربصلا  عيطتسأ 
ظفح عمتسأ  نيتلكشملا ؟  نيتاه  لح 
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ديز7- انأ  يل  زوجي  لهف  بنيز  تبجنأ  مث  نيدلو  دنه  تبجنأ  دقو  ميرم  اهتنبا  عم  نيتعـضر  دنه  ةأرملا  نم  يرغـص  يف  انأو  تعـضر  ديز  انأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  نيتعضر  ىوس  ةريبكلا  اهتخأ  عم  اهتدلاو  نم  عضرأ  مل  يننأب  ًاملع  بنيز  جوزتأ  نأ 

نمو8- ضرألا  هللا  ثري  نأ  الأ  هيراشو  هعئاب  نوعلم  لاق  هنأو  هيدلاولو  هل  ةيحـض  تيبلا  نأ  ىـصوأف  ةـيرذ  هل  نكي  ملو  يفوت  صخـش  نأ  لوقي 
هذه نم  هتمذ  ئربي  يكل  لمعي  اذامف  نسلا  يف  ريبك  خأ  هل  ىفوتملا  نأو  ءيـش  يواسي  ةبارخ ال  هنأ  يأ  نينـس  ذنم  حياط  نآلا  تيبلاو  اهيلع 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازجو  نآلا  هعم  ةدوجوم  يهو  ةيصولا 

060b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.27  ) ( 525  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

اهلام1- نم  ةجحلا  زوجي  له  ةجح  اهل  يدصقو  اهنبا  انأ  يريغ  ةـثرو  اهل  سيلو  يريغ  دالوأ  اهل  سيلو  لام  اهدـنع  ناكو  تيفوت  ةدـلاو  يل  لوقي 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟  يلأ  هللا  انايحأ  نأ  ءازجلا  ريخ  هللا  مكازج  ينوديفأ  يلام  نم  اهججحأ  وأ  صاخلا 

ظفح2- عمتسأ  اهتقو ؟  ىتمو  اهتاعكر  ددع  مك  ليللا  ةالص  نع  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  ةيناث  ةرم  رتوي  له  ىلصو  ليللا  ةياهن  يف  وأ  ليللا  فصتنم  يف  ماق  مث  ليللا  لوأ  رتوأ  ول  بيط 

رتوي4- مث  ةالصلا  ةيقب  يلصي  موقي و  مث  ملسي  مث  ةعكر  يلصي  هضقني  الأ  هيلأ  مترشأ  ام  نكمي  اذهو  ليللا  رخأ  يف  ماق  اذأ  ةعكر  يلصي  نم  كانه 
ظفح عمتسأ   ؟

لامعتسا5- عيطتسي  هنأ  ًاملع  هتماقأو  هناذآ  ىلع  ةالصلا  انل  زوجي  له  ديعصلاب  روفع  رفعتيو  ءاملا  يف  أضوتي  مل  دجسملاب  نذؤم  لجر  نع  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  نع  انوديفأ  عنام  هعنمي  الو  ءاملاب  لستغيو  ءاملا 

يف6- ةلحر  يلأ  بهذن  امدنعو  ةعامجلا  عم  ةبوتكملا  تاولـصلاب  كسمتمو  ةنـس  رـشع  ينثا  رمعلا  نم  غلبأ  لفط  انأ  لوقي  ةلاسرلا  هذـه  انتدرو 
اذه يف  ًانس  ينم  رغصألا  يتوخأب  يلصأو  هتلمع  يذلا  دجسملا  يف  ضرف  لك  يف  نذؤأو  هشرفأو  يتعاطتسا  ىلع  ًاريغص  ًادجـسم  ينبأ  ربلا 
ىلع مكحلاب  يتدافأ  مكنم  وجرأف  ربلا  يلأ  ةلحر  لك  يف  لمعأ  اذكهو  ةيوبن  ثيداحأ  نم  هفرعأ  امب  يتوخأ  ىلع  ثدحأ  ةالـصلا  دعبو  دجـسملا 
هتلمع يذلا  دجـسملا  اذه  مده  زوجي  ناك  اذأ  نع  يتدافأ  وجرأف  تقو  يأ  يفو  ناكم  يأ  يف  دجاسملا  ءانبب  ادـج  ًاعلوم  ينأب  ًاملع  اذـه  يلمع 

ظفح عمتسأ  ًادج ؟  ريغص  هنأب  ًاملع  هلحم  عورشم  يأ  ءانبو 

مارح7- مأ  لالح  اذه  لهف  تومي  ىتح  يرجي  هقلطي  مث  مدلا  رهظي  ىتح  هتبقر  عم  ًاليلق  جاجدلا  حبذي  ناسنأ  وأ  سانأ  تيأر  ينأ  لصح  دـقل  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  لكأ  زوجي  لهو 

ظفح8- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  مكح  امف  رباقملا  ىلع  تارذقلا  نم  ريثكلاو  ريثكلا  نوعضي  سانلا  نم  ضعبلا  نأ  هتلاسر  يف  لوقي 

لوقيو9- لعزي  هدشريو  دحاو  يأ  عم  ناسنإلا  مهعم  ملكتي  امدنعو  ًادبأ  ةالصلا  نودؤي  بابشلا ال  نم  ريثكلاو  ريثك  نأ  لوقي  رخآ  لاؤس  هيدل  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفوو  ريخلا  هيف  امل  مهداشرأ  وأ  انداشرأ  وجرنف  كنأش  نم  سيل  اذه 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  لوألا |   |

091a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.04  ) ( 487  )  ( 273  ) 

 :- تايوتحملا  

اهتلباقم1- مأ  هيخأ  ةجوز  ةحفاصم  دصقي  اهتحفاصم  يل  حصي  لهف  رفسلا  نم  تيتأ  وأ  ًارفـس  تدرأ  اذإف  ةيرقلا  دارفأ  دحأ  نم  جوزتم  يخأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ينوديفأ 

يدحو2- يل  حصي  لهف  تسلج  مث  تمقف  تيهسف  رجفلا  ةالـص  نم  ةيناثلا  ةعكرلا  يف  نحن  ًالثمف  ةعامج  عم  يتالـص  يف  انأو  تيهـس  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  وهسلا  دوجس 

ًابيرقت3- نونج  اهب  دصقي  روعـشلا  ةعولخم  اهنأ  دـعبو  ةـجوزتم  ةـلاخ  يل  نأ  اهيف  مكل  لوقأو  ةـلاسرلا  هذـه  مكل  ثعبأ  دـعبو  هتلاسر  يف  لوقي 
نم يه  لهو  مأ ال  قرحلا  اذه  نم  أطخ  اهيلع  له  اهـسفن  تقرحأ  اهنأ  دعبو  مكل  لوقأ  ام  لثمك  يهو  اهذـخأ  اهجوزو  اهجوز  عم  تبهذ  هدـعبو 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  رمألا  اذه  نع  هللا  مكدافأ  انوديفأ  رانلا  وأ  ةنجلا  باحصأ 

مأ4- لالح  وه  لهف  قبي  مل  ةجاجدلاب  لصتم  يلفسلا  كنحلا  تدجو  يننأ  ثيح  اسنرف  نم  دروتـسملا  جاجدلا  لكأ  ةحـص  نع  ةدافإلا  وجرأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مارح ؟ 

ظفح5- عمتسأ  تعضرأ ؟  نيذلا  دالوألل  فشكأ  نأ  زوجي  لهف  اهدالوأ  ريغ  ًادالوأ  تعضرأو  ةعاضرلا  نم  تخأ  يل  نأ  ةلسرملا  لوقت  ًاضيأ 

ظفح9- عمتسأ  يهنلا ؟  تاقوأ  يف  زوجت  له  نآرقلا  ةوالت  ةدجس  لوقت  ًاضيأ 
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7209979
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ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

سانلا7- نم  دجوي  هنأل  سافنلا  وأ  ضيحلا  نع  لسغلا  يف  طبخلاب  فورعملا  ردـسلا  نع  نوباصلا  وأ  وبماشلا  زوجي  له  ةعمتـسملا  لوقت  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  ردسلا  الإ  رهطي  ام  لوقي  نم 

هيلإو8- ينايحأ  مث  ينتامأ  يذلا  هلل  دمحلا  مونلا  نم  يظاقيتسا  دنع  ءاعدلا  اذهب  وعدأو  هللا  دـمحأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ةـبانج  يل  تثدـح  اذإ  لوقي 
تايآلا ضعب  يلاب  يف  يتأت  دقو  ناطيشلا  نم  هللاب  ذيعتـسأ  نأ  يل  زوجي  لهف  تبءاثت  اذإو  هللا  دمحأ  نأ  يل  زوجي  لهف  تسطع  اذإو  روشنلا 

ظفح عمتسأ  ربكألا ؟.  ثدحلا  ثدحم  انأو  يلبق  رهظ  ىلع  اهأرقأ  نأ  زوجي  لهف 

تارطقلا9- ضعب  جرختف  اهيلع  يدي  عضأ  ًانايحأو  بابشلا  بحب  ىمسي  ام  بابـشلا  هوجو  ىلع  رهظت  ام  ًاريثكو  باش  انأ  هذه  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ءوضولا  دسفت  تارطقلا  هذه  لهف  مدلا  نم 

091b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.30  ) ( 482  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  راغصلا ؟  تانبلل  نيبجلا  ىلع  ةصقلا  لمع  كلذكو  ةصقلاب  ىمسي  ام  لمعتستو  اهرعش  رصقت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

نّوكشي2- مهنأ  ءاملعلا  ةليـضف  نم  تعمـس  ينإ  ةيفوصلا ،  قئارطلا  عوضوم  لوح  يلاؤس  ةيعافرلا  ةقيرطلا  ءافلخ  دحأ  راتـسلادبع  يدهم  ينإ 
ينأ ثيح  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نع  درت  مل  اهنأ  ثيح  ةعدب  ةقيرطلا  نأ  ءاملعلا  ضعب  نولوقيو  اذه  مكجمانرب  يف  قئارطلا  يف 
دمحأ ديسلا  امأ  يعافرلا ،  دمحأ  ديس  ريبكلا  انديس  ىلإ  اذكهو  هدج  نع  هوبأو  هيبأ  نع  ةقيرطلا  ذخأ  يخيـش  نأو  يخيـش  نع  ةقيرطلا  تذخأ 

ةيعافرلا ةقيرطلا  هل  يذلا  وهو  بلاط  يبأ  نب  يلع  نب  نيسحلا  انديـس  ىلإ  بستني  رهظأ  ةتـسو  يلع  نب  ناطلـس  ديـسلا  نبا  وه  يعافرلا 
 )) ىلاعتو هناحبس  هللا  لاقو  اذه  نوركنت  فيك  يعافرلا  لمعو  رانلا  يف  لوخدلاو  فويسلاو ،  بارحلا  برض  سسأ  يذلا  وهو  هيلإ  بسنتو 

ةرضح مامأ  هلوق  لثم  ةيفوصلا  بتكلا  اهب  تءاج  يتلا  دهاوشلاو  تاماركلاب  يعافرلا  دمحأ  ديس  هللا  صخ  دقو  ءاشي ))  نم  هتمحرب  صتخيو 
دي ترهظو  يتفش  اهب  ىظحت  يكل  اهلبقأل  كنيمي  دمف  وأ  كدي  دمف  خلإ  اهلزنم ...  رارسألل  تنأ  ىفطصم  اي  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا 

ظفح عمتسأ  مكل ؟.  ًاركشو  اهيف  انوتفأ  قح  اذه  له  يعافرلا  دمحأ  ديس  اهلبقو  لوسرلا 

عمتسأ3- هيلع ؟.  قيلعت  ديرن  ًاضيأ  اذه  روضحلا  مامأ  ةحضاو  ىرتو  صخشلا  اذه  ركذ  امك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  دي  ةيؤرل  ةبسنلاب  نكل 
ظفح

ربتعي4- اذـه  له  ةـصاخلا  يتفرغ  يف  يمظعلا  لكيهلاب  تظفتحا  اذإو  كلذ ؟.  مكح  امف  ماظعلا  ضعبب  ظفتحأ  بطلا  ةـيلك  يف  يتسارد  مكحب 
عمتسأ ةسوململا ؟.  تامسجملا  ىلع  عالطإلاو  ةيرظنلا  تاساردلا  ىلع  دمتعت  انتسارد  نأ  ًاملع  كلذ  يف  انءاتفإ  اوجرأ  ةمسجملا  روصلا  نم 

ظفح

092a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.29  ) ( 487  )  ( 298  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- يتردق  مدع  نمو  ساوسولا  ةرثك  نم  وكـشأ  ينإ  قارعلا  نم  يرمع  نم  رـشع  ةعـساتلا  يف  ةاتف  ينإ  لوقت  مالـسلاو  ةيحتلا  دعب  لوقت 
نآرقلا ةءارق  دنعو  ةالصل  يئادأ  دنع  ىتح  رفكلا  دح  يلإ  نايحألا  ضعب  يف  لصي  يذلا  ساوسولاو  ريكفتلا  ةرثك  نم  يـسفن  ىلع  ةرطيـسلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  كباثأ  يندشرأف  ساوسولا  اذه  نم  بذعتأ  ينإ  هنم  ىودج  نكلو ال  رافغتسالا  ةمئاد  ينإو  ميركلا 

اهيلع2- ىلاعتو  هناحبس  هللا  يزاجي  الو  مارح  ةبجحم  ريغلا  يأ  ةرفاسلا  ةأرملا  اهب  موقت  يتلا  ةريخلا  لامعألاو  ةالـصلا  له  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مارح  ةحلاصلا  لامعألا  هذه  يأ 

اذه3- له  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انديـس  هاجب  يل  رفغأ  مهللا  ًالثم  هلوقو  لجو  زع  هللا  نم  لاؤسلاو  ءاعدلاب  ملـسملا  مايق  دنع  له  لوقت 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

29نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 92نيدجاوتملا 

اذه3- له  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انديـس  هاجب  يل  رفغأ  مهللا  ًالثم  هلوقو  لجو  زع  هللا  نم  لاؤسلاو  ءاعدلاب  ملـسملا  مايق  دنع  له  لوقت 
ظفح عمتسأ  بيجملا ؟  خيشللو  جمانربلا  ةرسأل  يركش  عم  هيلع  نمؤملا  بقاعي  مارح 

ظفح4- عمتسأ  هرخأ ؟  يلإ  رهظلا  عم  رصعلا  لثم  عمجيو  رصقي  نأ  هيف  اميقم  ناك  يذلا  هناكم  نم  جورخلا  دارأ  اذإ  رفاسملل  زوجي  له  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  ظفح  يف  متمدو  ريخ  هللا  مكازج  ينوديفأ  عمجأو  رصقأ  يل  زوجي  ةثالث  وأ  نيموي  ناكم  يف  ميقأ  تدرأ  اذإ  لوقي 

092b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.01  ) ( 481  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  همف  يف  يتلا  بهذلا  ناسنإلا  هذه  ذخؤت  له  تيملا  تام  اذإ  بهذلا  نانسأ  بيكرت  زوجي  له  اهتلاسر  يف  لوقت 

عمتسأ2- مأ ال ؟. زئاج  اذـه  له  هدـعب  نم  جاجحلا  هفلخي  ام  عيمجو  نيطاطبو  نيجانفو  يـسابتلا  طقلي  اناسنإ  تدـهاش  ينإ  لوقت  رخآلا  اـهلاؤس 
ظفح

نفدلل3- وأ  قارحإلل  امإ  ةنكمأ  يلإ  اهب  تبهذ  ةمركملا  ةـكم  ةـنامأ  اهتتأل  اهب  ديفتـسي  نأ  دـيري  يذـلا  اذـه  كرت  ول  يلاحلا  عضولل  ةبـسنلاب  نكل 
ظفح عمتسأ  معن ؟  ةماع  نيملسملا  ىلع  عيضت  ءايشألا  هذه  لثم  ومدخي  مل  ةفاظنلا  لامع  نأ  فورعم 

عمتسأ4- نيبجاحلا ؟  ادعام  هجولا  يف  يذـلاو  نيقاسلا  يف  يذـلاو  عباصألا  يفو  نيدـيلا  يف  يذـلا  رعـشلا  ةـلازإ  زوجي  له  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 
ظفح

؟ 5- مكل ًاركـشو  ليبسلا  ءاوس  يلإ  مكايإو  هللا  انقفو  لوبطلا  نود  ةـبرطملا  اهيف  رـضحت  يتلا  تالفحلا  رـضح  زوجي  له  لوقت  رخآ  لاؤس  اهل 
ظفح عمتسأ 

هبحي9- امل  مكايإو  هللا  انقفو  ليلدلا  وه  امو  ةعدب  وأ  ةنـس  عوكرلا  نم  عفرلا  دـعب  ردـصلا  ىلع  ىرـسيلا  دـيلا  ىلع  ىنميلا  دـيلا  عضو  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  هاضريو ؟ 

093a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.99  ) ( 508  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

مهفقوم1- امو  اهفالخو  ةيبوروألا  لودلا  يلإ  تلصو  له  مالسلاو  ةالـصلا  هيلع  لوسرلا  مايأ  ىلع  ةيمالـسإلا  ةوعدلل  ةبـسنلاب  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مهيلإ ؟  لقنت  تناك  فيكو  اهنم 

عطقف2- ءوضو  ىلع  سيل  هنأ  ركذت  ةيناثلا  ةعكرلل  ماقو  ىلوألا  ةعكرلا  ىلـص  نأ  دعبو  برغملا  ةالـص  مامإلا  انب  ىلـص  نأ  ةرم  تاذ  ثدح  لوقي 
هتالص عطقي  نأ  نود  مدقتف  نالف  اي  يلـصو  مأ  هل  لاقف  يفلخ  نم  ًابيرق  ناكو  ىرخأ  دجاسم  نم  هنكلو  ًامامإ  نيمومأملا  نيب  نم  ناكو  هتالص 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مكحلا  امف  لاوقألا  تددعت  ةالصلا  نم  ىهتنا  نأ  دعبو  مأ ال  ةحيحص  انتالص  لهف  اهلك  ةالصلا  متأف  يناثلا  مامإلا 

نم3- نييلوألا  نيتعكرلا  ىلصو  ةالصلا  ماقأف  ضرف  يأ  يف  ةالصلا  نم  اوهتنا  دق  نيلـصملا  نأ  دجوف  ةالـصلا  يلإ  لجر  ىتأ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هدحول ؟  يلصيو  ةالصلا  ميقي  مأ  هعم  يلصي  لهف  ةثلاثلا  ةعكرلا  يلصي  مئاق  وهو  رخآ  لجر  لخدف  ةالصلا 

ظفح4- عمتسأ  ريخ ؟  لك  هللا  مكازج  انوديفأ  لعفي  اذامف  مامإلا  اهب  ملعي  ملو  ةساجن  مامإلا  بوث  يف  مومأملا  ىأر  اذإ  لوقي 

عمتسأ5- زوجي ؟  مأ ال  زوجي  له  ملعأ  ينأل ال  نيفكلا  ةـفوشكم  ةالـصلا  يلـصأ  يننأ  ثيح  ناـتفوشكم  نيلجرلا  يفكو  ةالـصلا  زوجت  لـه  لوقت 
ظفح

لهف9- ناذآلا  تعمس  ةريخألا  تايحتلا  يفو  ةضيرم  ينأ  ببسب  ًادج  ةقلق  تنك  ينأل  يردأ  انأو ال  ناذآلا  لبق  رصعلا  تيلـص  مايألا  دحأ  يف  لوقت 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/register.php?op=register
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54395
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54395
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54396
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54396
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54397
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54397
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3392
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3392
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54398
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54398
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54399
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54399
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54400
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54400
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54401
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54401
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54402
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54402
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54403
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54403
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3393
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3393
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54404
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54404
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54405
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54405
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54406
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54406
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54407
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54407
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54408
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54408
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ًايلاح 92نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108199

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  اهديعأ  مأ  يتالص  حصت 

ظفح7- عمتسأ  امأ ال ؟.  حيحص  اذه  لهف  لسغلاو  رفاظألا  صق  الو  ضيحلا  ءانثأ  زوجي  رعشلا ال  طشم  نأب  تعمس  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 

يف8- يتاقيدـص  تثدـحو  ًادـيدش  ًانزح  هيلع  انزحو  ةـجرد  يلإ  ًايقتو  ًاملـسم  ناكو  انتكرعم  يف  باش  انبراقأ  نم  دهـشتسا  لوقت  ريخألا  اهلاؤس 
انل سردي  وهو  هنع  انيتثدح  يذلا  باشلا  يمانم  يف  تيأر  ينإ  يتقيدص  اي  تاقيدصلا  ىدحإ  يل  تلاق  مايألا  نم  ددع  يضم  دعبو  هنع  ةسردملا 

ًاريسفت كانه  ناك  اذإ  وجرن  اذه  يف  ةقلق  تيقب  انأف  يهو  حيلصتلا  ةمالع  يرتفد  ىلعو  زاتمم  ًادج  ديج  كرتفد  ىلع  بتكو  انرتافد  حلصي  ذخأو 
ظفح عمتسأ  ةيؤرلا ؟  هذهل 

فلخي9- اذهو  عوكرلاو  دوجـسلابو  ةـحتافلاب  رهجي  هنإف  ةـعامجلا  عم  يلـصي  فصو  ةالـصلا  يلإ  ءاج  اذإ  مهايإو  هللا  اندـه  سانلا  ضعب  نإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكازج  انوتفأ  زئاج  اذه  لهف  هبنجب  يذلاب 

يفكي10- لهف  لسغلا  هيلع  بجو  مسجلا  ءاحنأ  نم  ةيحان  يأ  يف  همسج  يف  ضرم  نع  هقـصل  همـسج  ىلع  لجرلا  قصل  اذإ  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكازج  انوتفأ  أضوتي  الو  طقف  لسغلا  يفكي  لهف  انوتفأ  بارتلاب  رفعتي  مأ  اذه 

093b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.99  ) ( 457  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

لهف1- ةعمجلا  موي  يف  اميـس  لوألا ال  فصلا  يف  ًالحم  هل  يمحيل  ةجاح  يأ  وأ  هاصع  وأ  هلاعن  عضيو  دجـسملا  يلإ  ءيجي  سانلا  ضعب  نإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  اذه 

ةثالث2- نيرهـش  يلع  ربصت  كيبأ  انأ  بولطملا  هل  لاق  ريقفلا  اذـه  ىلع  نيدـلا  لح  اذإ  نونيدـي  نيذـلا  راجتلا  ءالؤه  ضعب  نإ  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
اهملتـست مث  كيل  اهعيبأو  ليه  مطق  ًالثم  كيل  يرتشاو  يمل  ئجت  كيلع  اـهبلقأ  فوس  اـنأ  ـال  قحلا  بحاـص  نئادـلا  هل  لاـق  رثكأ  لـقأ  رهـشأ 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟  هللا  مكازجو  انوتفأ  ابرلا  يف  لخدي  مأ  زئاج  اذه  لهف  يقح  ينملستو  اهعيبتو 

مكازج3- انوتفأ  مأ ال  اهريغو  سلاجملا  يف  ةنيزلل  قلعت  نأ  حصي  لهف  رظانملا  هذه  جاجز  اهيلعو  ةطنحم  روص  اهيفو  ةنيزلل  رظانم  دجوي  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا 

؟ 4- هريـسفت وجرن  هللا "  نورفغتـسي  مث  نوبنذي  نييرخأب  يتأي  مث  مكب  هللا  بهذل  وبنذـت  مل  ول  ثيدـحلا "  اذـه  ريـسفت  وجرأ  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ 

094a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.11  ) ( 477  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ليلدلاب ؟  ةنورقم  ةباجإلا  وجرن  لماك  لوألا  فصلا  ناك  اذإ  ريخألا  يلإ  لوألا  فصلا  نم  بحسلا  زوجي  له 

ةالص2- ال  ملسو "  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوقل  ةداعإلا  نم  دبال  مأ  عوكرلا  كاردإب  ةعكرلا  كردت  له  لوقي  ةريغصلا  ةقرولا  هذه  يف  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  باتكلا ؟ "  ةحتافب  أرقي  نمل ال 

رهملا3- تمدق  دقو  ةـجوزلل  ريغ  يف  بهذ  باصن  هيلع  حرطو  ًاريثك  ًارهم  يلع  حرط  دـقو  يدـلاو  وخأ  يمع  دـنع  تجوزت  يننأ  لوألا  لاؤسلا 
يننإو باصنلا  عفدـب  موقأ  نأ  ـالإ  كـلذ  ضفرف  يمع  نم  يتجوز  تبلطو  بهذـلا  نم  ضعبلا  ىوس  هيلع  ىقبي  ـالو  بهذـلا  نم  ضعبلاو  هلك 

دعبف مزلي  ام  اهل  عفدـت  ىتح  كتجوز  كيطعأ  نأ  نكمي  يمع ال  لاق  كلذ  عفدـب  موقأ  ىتح  ةـلهم  هنم  تبلطو  عفدأ  نأ  تقولا  سفن  يف  زجاع 
ثيدح يف  تعمس  دق  يننإو  مهنع  ًاديعب  فظوتم  يننأ  ملعلا  عم  بهذلا  كلذ  ةميق  عمجأ  ىتح  فصنو  ةنس  ةدمل  بيغتأ  نأ  تممـص  يننأ  كلذ 
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نوكي مأ  يلع  عوضوملا  اذه  يف  مثإلا  نوكي  لهو  روهـش  ةتـس  نم  رثكأ  ةدـمل  مارح  ةأرملا  ىلع  رجحلا  بردـلا  ىلع  رون  جـمانرب  يف  قباس 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  هللا  مكازج  كلذ  نع  ينوديفأ  تنبلا  دلاو  ىلع  مثإلا 

يف4- ةـفاضم  تسيل  يهو  يعم  يتجوز  تناـكو  شيتـفتلا  بلطي  ةطرـش  رفغم  قيرطلا  ءاـنثأ  يف  ناـكو  دـلب  يلإ  دـلب  نم  ترفاـس  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  رفغملا ؟  اذه  ىدعتن  امثير  يتجوز  هذه  لوقي  نأ  يخأل  زوجي  لهف  هعم  تسيلو  ةفاضم  هتجوزو  يخأ  يعمو  ةيسنجلا 

يلع5- تمرحو  تاقلط  ثالث  ةجوزلا  هذه  اهتقلط  دـقو  ةأرما  تجوزت  دـق  انأ  لوقي  ةرملا  هذـه  الإ  جـمانربلا  يلإ  دري  ملو  بيرغ  ثلاثلا  هلاؤس 
صخـشلا لاقو  تللح  ًالعفو  رخآ  صخـش  نم  كل  تللح  ناك  اذإ  الإ  ةجوزلا  هذه  كل  لحت  عرـشلا ال  يل  لاقف  ةجوزلا  هذه  بغرأ  لازأ  انأو ال 

ظفح عمتسأ  هل ؟ ةجوز  هعم  تيقبو  قالطلاب  عرشلا  يلع  مكحي  ملو  عرشلا  اذه  عرشلا  نوبغرت  ةأرملا  هذه  قلطأ  للحملا ال  وه  يذلا 

094b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.11  ) ( 471  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- سوملاب ال  ًائيـش  اهنم  ذخآ  الو  صقملاب  يتيحل  لوط  نم  صقأ  يننأ  ريغ  يبراش  نم  صقأو  يتيحل  يفعأ  هلل  دمحلا  انأ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ينوديفأ  هكرت  عطتسا  الو  ينقياضي  هتكرت  اذإ  هصقأ  يذلا  رعشلا  نأ  عم  اهلفسأ  نم  الو  اهالعأ 

هءادأ2- فيكو  بجي  ىتمو  وهسلا  دوجس  وه  ام  لوقي  ةرقف  ةرقف  هيلإ  دوعن  مث  ًالامجإ  هدرونس  هيف  لوقي  وهسلا  دوجـس  نع  ليوط  رخآلا  هلاؤس 
مأ ةحتافلا  تأرق  وأ  ةعكر  وأ  نيتعكر  تعكر  وأ  ةدجس  وأ  نيتدجس  تدجس  انأ  له  يردأ  تنك ال  اذإ  لمعأ  فيكو  هدعب  وأ  مالسلا  لبق  وه  لهو 

ظفح عمتسأ  وهسلا ؟  دوجس  وه  ام  لوقي  لاؤسلا  اذه  نم  ىلوألا  ةرقفلا  وأ  هلاؤس  تايحتلا  تأرق  وأ  ال 

ظفح3- عمتسأ  هؤادأ ؟  فيكو  وهسلا  دوجس  بجي  ىتم 

095a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.09  ) ( 523  )  ( 290  ) 

 :- تايوتحملا  

تأرق1- وأ  مأ ال  ةحتافلا  تأرق  وأ  ةعكر  وأ  نيتعكر  تعكر  وأ  ةدجـس  وأ  نيتدجـس  دـجاس  انأ  له  يردأ  تنك ال  اذإ  لمعأ  فيك  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  تايحتلا ؟.

ظفح2- عمتسأ  بجاولا ؟  وه  امو  نكرلا  وه  ام  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  يوبنلا  دجسملاو  مارحلا  دجسملا  يف  ةالصلا  ةليضف  يه  ام  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

ظفح4- عمتسأ  ةعكر ؟  مكو  ىلصي  فيكو  هتقو  ىتمو  رتولا  وه  ام  عمتسملا  اذه  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  ةسايسلاب  لاغتشالا  ينيدلا  ملاعلا  ىلع  بجي  لهو  ةسايسلا  نع  نيدلا  لصف  ىنعم  ام  هذه  هتلاسر  يف  لوقي 

كلذ9- يف  يئاتفإ  وجرأ  ًامئاد  اذكهو  تيلص  ةعكر  مك  فرعأ  الو  اهيف  كشأ  ينأل  تارم  ةدع  ةالـصلا  ديعأو  يلـصأ  امدنع  ةالـصلا  يف  كشأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  لطبت  كشلا  ترثك  لهو 

ظفح7- عمتسأ  اهسفن ؟  جوزت  نأ  ركبلا  ةأرملل  زوجي  له  لوقي 

095b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 279  ) 
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 ( تياباغيم  2.42  ) ( 552  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

انفدهتسا1- قرشلاو  برغلا  نأ  خيش  اي  نوملعت  دعبو  هتاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالـسلا  هللا  هظفح  نيميثعلا  نب  دمحم  خيـشلا  مركملا  لوقي 
سبالمو ديربتو  ةئفدتو  هيفرتو  لقن  لئاسو  نم  مهجاتنإ  لك  انطيحم  يف  نوفذقي  اوذخأ  مهنأ  كلذل  يردن  الو  ًاريخ  هنأ  دقتعن  امبو  ًارش  هارن  امب 

ةكرح كرحتتو  هنانـسأ  ىلع  ناسنإلا  اهلعجي  ةيراطبلا  ىلع  لمعت  نانـسأ  ةشرف  تدجو  يننأ  ىتح  نآلا  هدـع  عيطتـسأ  امم ال  هرخأ  يلإ  لكأو 
ظفح عمتسأ  تاعرتخملا ؟  هذه  باحصأ  دصق  ام  ًالوأ  ةلئسأ  يدلو  ليلق  ولو  دهج  ريغ  نم  نانسألا  فظنتف  ةعيرس 

ظفح2- عمتسأ  معنلا ؟  هذه  نم  ملسملا  فقوم  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح3- عمتسأ  ردقلا ؟  اذهب  معنتيو  حاتريو  هفرتي  نأ  ملسملل  يغبني  له  لوقي 

ظفح4- عمتسأ  نيملسملا ؟  لبقتسم  ىلع  هيفرتلا  اذه  رطخ  ام  لوقي  عبارلا  هلاؤس 

ةيناـكملا5- مهتاـيح  تلدـبت  ول  ةيمالـسإلا  ةـمألا  ريـصم  نوكي  فيك  لوقي  هنم  ريثـك  ىلع  متبجأ  دـقو  لاؤسلا  اذـه  نع  لأـسي  ةـقيقحلا  يف  وه 
مهمرح لازلز  وأ  ميعن  نم  اهيف  امو  مهلزانم  نم  مهنم  ريثكلا  تذخأ  ةمراع  لويس  نم  ثراوكلا  لثم  ةديدج  فورظ  مهيلع  دج  ول  ةيشيعملاو 

ام مكيلع  هللاب  لوقي  مث  اهب  قلخل  ةردـق  ريـصاعأ ال  وأ  ءارعلا  يف  مهءاسنو  مهلافطأ  عم  مهجرخأو  ةـحارلا  لئاسو  نم  اهيف  اـمو  مهنكاـسم 
دق يننأ  امبو  سانلا  نم  نيريثكلا  روصت  قوفي  لام  نم  يدـل  امب  ايندـلا  هذـه  نم  يعقوم  تفرع  امنيح  مالكلا  اذـه  مكل  لوقأ  يننأل  لـيبسلا 
الإ يعم  ىقبي  الو  هتيراع  عجرتسي  نأ  ام  موي  يف  ىـشخأو  هللا  وهو  يقيقحلا  هبحاصل  يدنع  ةعيدو  وه  امنإو  يكلم  سيل  لاملا  اذه  نأ  تفرع 

ظفح عمتسأ  رطخ ؟  يف  انإف  راجتلا  رشعم  باوصلا  يلإ  انولد  يبكرم  ةهارفو  يسبلم  ةدوجو  يتراضن  نسحو  يسملم  ةموعن  يهو  اهرثأ 

ظفح9- عمتسأ  بيلاسألا ؟  نم  اهريغو  ءابرهكلا  اهيف  تلخد  يتلا  حبذلا  بيلاسأ  روطت  عم  ابوروأ  نم  هدروتسن  يذلا  جلثملا  جاجدلا  مكح  ام 

099a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.05  ) ( 510  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيدلا ؟  نم  ضرألا  ةيورك  نع  انلأس  نم  بواجن  فيك  ةلئسألا  هذه  لوأ  يف  لوقي 

ديحوتلا2- لهأ  ةردن  نم  ينعي  مهتردن  نم  ةيباهو  مهل  لاقي  ثيحب  دـيحوتلا  لهأ  اهيف  لقيو  كرـشلا  اهيلع  بلغي  ةيمالـسإ  دالب  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  روبقلا ؟  دابع  لاح  وه  امك  مهكرشب  نوفرتعي  الو  اهيلع  هللا  مسأ  نوركذي  مهنأ  ملعلا  عم  مهحئابذ  حصت  لهف 

ظفح3- عمتسأ  زبخلا ؟  عنص  لجأ  نم  قيقدلا  يف  عضوت  يتلا  ةريمخلا  مكح  ام 

مل4- وهو  ملعي  وهو  ةـلاحلا  هذـه  يف  دـيزتس  اهنكلو  هدالب  ةـلمعب  هل  اهدرأ  نأ  هتدـعوو  ةـيبنجأ  ةـلمعب  ًاغلبم  باحـصألا  دـحأ  نم  تندتـسا  لوقي 
تعفدف هل  هتركذ  يذلا  غلبملل  ابراقم  ريدقتلا  تدجوف  ريدقتلل  تءاجل  ينأ  مث  ابرلاب  لماعتلا  هتين  يف  سيلو  يقيدص  هنأ  ثيح  ةدايزب  ينبلاطي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكمحر  ينوديفأ  ًافئاخ  تلزال  نكل  يبلق  تيتفتسا  نأ  دعب  غلبملا  اذه  هل 

ظفح5- عمتسأ  ةديقعلا ؟  ىلع  ةظفاحملا  عم  ةحابملا  لامعألا  يف  اهب  لمعلاو  ةرفاكلا  دالبلل  رفسلا  زوجي  له  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 

ظفح9- عمتسأ  يهنلا ؟  تاقوأ  يف  ةوالتلا  دوجس  زوجي  له  عمتسملا  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  لصفملاو ؟. روسلا  راصق  يف  يلصملا  دجسي  له  ًاضيأ  لوقي 

099b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.54  ) ( 475  )  ( 273  ) 
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 :- تايوتحملا  

مث1- ربدـلاو  لبقلا  لسغب  أدـبأ  وه  هفرعأ  امك  ءوضولاو  سانلا  نم  ريثكلا  ملعأ  يننأ  لب  دـقتعأ ال  اميف  ًادـيج  أضوتأ  نأ  فرعأ  اـنأف  دـعبو  لوقي 
يف يدي  عضأ  مث  هلك  يـسأر  ىلع  هعـضأو  ءاملا  نم  ًاليلق  ذخأ  مث  نيقفرملا  يلإ  يدي  لسغأ  مث  ًادـيج  يهجو  لسغأ  مث  قشنتـسأو  ضمـضمتأ 
اذه سيلأ  يتلئاع  نم  هتذـخأ  لمعلا  اذـهو  ىرـسيلا  مث  ىنميلا  لجرلا  لسغأ  مث  تارم  ةـثالث  كلذ  لكو  يتبقر  حـسمأ  مث  نينذأ  حـسمأو  ءاملا 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا 

ظفح2- عمتسأ  ةثالثلا ؟  نع  داز  ول  نكل  ءاضعألا  ضعب  ىلع  نيتنثاب  وأ  ةدحاو  ةفرق  ذخأب  رصتقا  ول  متلق 

مكف3- ىرخأ  ةرم  هيثلثبو  رات  دملاب  أضوتي  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  تعمـس  ينأل  يلـصملا  هب  أضوتي  يذـلا  ءاملا  رادـقم  ام  ًاضيأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  تاوليكلاب  دملا  يواسي 

ظفح4- عمتسأ  صخشلا ؟  يفكي  لهف  دملا  يثلثب  دوصقملا  ام  لوقي  ًاضيأ 

تحت5- هدي  لخدي  الو  اهيلع  لاقعلا  سبال  هنأل  ةرتقلا  ىلعو  هتيـصان  ىلع  حسمي  ًانايحأ  هنأل  ماصخ  يف  انأ  هعم  ًامئادو  فظوم  مع  يل  ًاعبار  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  قح  ىلع  وه  لهف  ةيقاطلا 

اوناك9- مهنأل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ةمامعب  هيبش  وأ  ةبيرق  ةـمامع  نولمعي  نادوسلا  ًالثم  صخألاب  وأ  ةيمالـسإلا  لودـلا  نم  ريثك  نذإ 
ظفح عمتسأ  اهيلع ؟.  اوحسمي  نأ  مهل  زوجيف  اهلوط  نيرتملا  ىلع  ديزتو  سأرلا  ىلع  ًافل  اهنوفلي 

اهذختي7- يتلا  ةضيبلا  هذـه  نسلا  يف  نونعاطلا  اهلمعي  يتلا  ةـمامعلا  نأ  ةـمامعلل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  سبل  نم  ذـخأي  له  بيط 
ظفح عمتسأ  ًالثم ؟  خامشلا  ىلع  ذختت  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  يده  نم  هذه  نأ  لاقعلل 

ظفح8- عمتسأ  هدعبو ؟  يئوضو  لبق  هلوقأ  نأ  نكمي  يذلا  ءاعدلا  وه  ام  لوقي  رخآ :  هل  ًالاؤس 

ظفح9- عمتسأ  اذكو ؟  اذكو  ةينالفلا  ةالصل  ثدحلا  عفر  تيون  ينأ  مهللا  ءوضولا  لبق  لوقي  نأ  هل  زوجي  الأ  بيط 

ظفح10- عمتسأ  ملسملا ؟  أضوتي  امدنع  عباصألاو  ةيحللا  ليلخت  مكح  ام  لوقي 

097a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.92  ) ( 514  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

برـضي1- نم  مهنمف  ةـقيرط  مهنم  ةـعومجم  لكل  ناكف  بالطلا  نم  ةـعومجم  عم  تجرخ  يننأل  ءاملا  مدـع  نم  مميتي  فيك  هتلاسر  يف  لوقي 
نيتبرـض برـض  مهـضعبو  نيلجرلا  يلإ  ةدحاوو  نينذألا  سأرلل و  ةدحاوو  نيقفرملا  يلإ  نيدـيلل  ةدـحاوو  هجولل  ةدـحاو  تارم  ةـعبرأ  ضرألا 

مميتلا اذه  كملع  نم  اولاقف  طقف  نيديلاو  هجولل  ةدحاو  ةبرض  تبرـض  ينأل  يلعف  اوركنأ  دقف  انأ  امأ  طقف  نيديلل  ةيناثلاو  هجولل  نهنم  ةدحاو 
؟  هللا مكقفو  مكجمانرب  ربع  لاؤسل  ينعفد  ام  اذهو  حيحص  دجسملا  يف  تعمس  املك  لهو  اولاقف  دجـسملا  يف  ثدحم  نم  هتعمـس  تلقف 

ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  مميتلا ؟  ضقتني  مل  ولو  ةالصل  لكل  مميتي  نأ  ملسملا  مزلي  له  مميتلا  لوح  ًاضيأ  هل  رخآ  ًالاؤس 

يف3- ةـصاخ  رهاطلا  بارتلا  دوجو  رذـعتي  هنأل  طالبلا  ىلع  وأ  مويلا  دـجاسملا  شرف  ىلع  يلـصملا  مميتي  نأ  زوجي  لـه  عمتـسملا  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  ةريبكلا ؟  ندملا 

ظفح4- عمتسأ  لسغلا ؟  نم  ًالدب  مميتلاو  ءوضولا  نم  ًالدب  مميتلا  نيب  قراف  كانه  له  ًاضيأ  لوقي 

نم5- لهف  ةنيدملا  يلإ  تقو  دعب  لصو  مث  ءاملا  مدعل  تابجوملا  هذهل  مميتو  ةـيربلا  يف  لسغ  نم  رثكأ  ناسنإلا  ىلع  ناك  اذإ  عمتـسملا  لوقي 
ظفح عمتسأ  تابانجلا ؟  كلت  نع  لاستغالا  ًابوجو  هيلع  بجي  مأ  لستغي  نأ  ةنسلا  نم  وأ  لضفألا 

تارايـس9- نوكلمي  مهنأ  ًارظن  دربلا  ةدشل  وأ  ءاملا  ةـلقل  اومميتي  نأ  اهلاثمأو  عيبرلا  ةـلطع  يف  ةـيربلا  ىلإ  نوجرخي  نمل  زوجي  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ةيربلا ؟  يف  مايأ  اذك  نوميقيس  مهنأ  نوفرعيو  ةنيدملا  جراخ  نم  اهب  نوبهذيو 
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تاوف7- نم  ىشخيو  ةيربلا  يف  همون  نم  ًارخأتم  ماق  وأ  لساكتي  ناسنإلا  ناك  اذإ  ءاملا  نيخـستل  ةبـسنلاب  لاؤسلا  اذه  يف  لئاسلا  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مميتي ؟  مأ  ءاملا  نخسي  له  لعفي  يذلا  امف  تقولا 

097b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.39  ) ( 458  )  ( 248  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مداقلل ؟  مايقلا  يف  مالسإلا  مكح  ام  هلاؤس  يف  لوقي 

لاؤسلا2- ىلع  باوجلا  ديرن  ءوضولا ؟.  ضقني  ميلستلا  لهو  اهدي  سملب  ةيبنجألا  ىلع  ميلستلا  زوجي  له  لوقي  رخآ  لاؤس  هيدل  عمتـسملا  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زوجي  اهدي  سملب  ةيبنجألا  ىلع  ميلستلا  له  لوألا  قشلا  وأ  لوألا 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  ءوضولا  ضقني  ةيبنجألا  ىلع  ميلستلا  له  ًاضيأ  لوقي 

؟ 4- ًالماك ءوضولا  مأ  هيلجر  لسغ  هيلع  لهف  هءوضو  ضقتني  نأ  نود  امهعزنو  كـلذ  دـعب  يـسن  مث  براوجلا  ىلع  وأ  هيفخ  حـسم  ملـسم  لوقي 
ظفح عمتسأ 

عمتسأ5- ةيمالسإلا ؟  ريغو  ةيمالسإلا  دالبلا  يف  اهنم  ةعونصملا  ةبلعملا  موحللاو  يجام  جاجدلا  ةبروش  يف  مالسإلا  مكح  ام  عمتسملا  ًاضيأ  لوقي 
ظفح

098a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.24  ) ( 504  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةباحصلل ؟.  تاماقم  اهلخادب  دجوت  يتلا  دجاسملا  يف  ةالصلا  زوجت  له 

يف2- ةماقإلاو  جالعلا  تاقفن  ضيرملا  لهأ  عفدـي  نأ  نود  ام  ةـقيرطب  ضيرم  جارخإ  ىلع  ىفـشتسم  يف  فظوم  عم  لجر  قفتا  لئاسلا :  لوقي 
ضيرملا ناك  ءاوس  فظوملاو  ضيرملا  ىلع  وأ  فظوملا  مأ  ضيرملا  ىلع  عقي  مثإلا  لـهو  ةيـضقلا  هذـه  يف  مالـسإلا  مكح  اـم  ىفـشتسملا 

ظفح عمتسأ  ًاينغ ؟.  مأ  ًاريقف 

اذه3- ًارخأتم  ضعبلا  رـضحو  ةالـصلا  تعمج  اذإو  رتم  اوليك  نم  رثكأ  دلبلا  دجـسم  نع  دعبي  يذلا  ةـسردملا  دجـسم  يف  ةالـصلا  عمج  زوجي  له 
نيقشلا نم  لاؤسلا  ىلع  بيجن  نأ  نكمي  رهظلا ؟.  عم  رصعلا  نولعجيـس  دصقأ  ةالـصلا ،  عمج  زوجي  له  لوقي  وه  مهملا  ديدج  لاؤس  ءاشنإ 

ظفح عمتسأ   ؟.

ظفح4- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  ةلبقلا  ريغل  هجتم  وهو  تاقو  ألا  نم  تقو  يف  نذأ  لجر  لوقي 

بورـشملا5- اذه  ةحابإ  نع  نولءاستي  ريثكلا  لوحكلا  نم  ةيلاخ  ةرابعلا  هذه  اهيلع  بوتكمو  ةـيلحملا  قاوسألا  يف  عابت  يتلا  ةريبلا  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  همكح ؟  امف 

ظفح9- عمتسأ  ناسجني ؟  لهف  ندبلا  وأ  بوثلاب  قلعاذإ  تاناويحلا  مد 

دحاو7- لوقي  نأ  لثم  ىرخأ  ءايـشأب  فالتخا  وأ  ةصق  ةياور  دنع  نينثأ  دنع  وأ  نانثأ  دنع  لصحي  امدـنع  وهو  قحلا  ىرخأ  ةرابعب  وأ  نهرلا  مكح  ام 
حيـضوت اوجرن  ركذ  ام  عفدب  دعتـسم  انأف  حصي  مل  نإو  كلذ  ريغ  وأ  ةحيبذ  اذك  هردق  لاملا  نم  اغلبم  عفدت  نأ  كيلعف  كل  لوقأام  حص  نإ  رخآلل 

ظفح عمتسأ  باوصلاو ؟.  قحلل  مكايإو  انقفوي  نأ  ريدقلا  زيزعلا  هللا  لأسنو  اذه  كلذ ؟. 

هتدعاسمب8- موقأ  نأو  يل  جاوزلاب  يتدعاسم  يدلاو  نم  تبلطو  ةصاخ  فورظل  يتسارد  يف  قفوتأ  ملو  دشرلا  نس  تغلب  باش  ينأ  مكدـيفأ 
مكتليضف نم  لمآ  لمع ،  نع  ثحبلل  رفـسلاب  يل  حمـسي  ملو  هتبلطام  ضفر  هنكلو  نسلا  يف  نعاط  وهف  كلذ  عمو  عرازمو  لام  هيدل  ثيح 
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ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكقفو  هللا  دعب  ريبك  مكيف  يلمأ  يدلاو  نايصع  ديرأ  يننأو ال  اهب  لمعأ  يتلا  ةقيرطلا  ىلإ  يداشرإب  مركتلا 

098b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.07  ) ( 491  )  ( 297  ) 

 :- تايوتحملا  

وأ1- لحلا  امو  هللا  مكظفح  كلذ  بابـسأ  ام  ةالـصلا  ءانثأو  مهـسولج  ءانثأ  دجـسملا  يف  بؤاـثتلا  نورثكي  ساـنلا  نم  ريثك  ىلع  ظـحالي  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذل ؟  جالعلا 

ظفح2- عمتسأ  حبذلا ؟  دنع  ركذت  يتلا  ةيفيكلا  يه  ام  هلل  ًابرقت  ناسنإلا  اهلعجي  يتلا  ةحيبذلا  نم  لكألا  زوجي  له  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

انع3- هللا  مكازج  اذه  ةنسلا  يف  درو  له  تارم  ةعبس  نيتذوعملاو  صالخإلاو  ةحتافلاب  ةعمجلا  دعب  أرقي  سانلا  ضعب  لوقي  ريخألاو  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟

هل4- زوجي  له  فصلاب  لحم  الو  لمتكم  فصلاو  تميقأ  دق  ةالصلا  نأ  دجوو  دجـسم  يلإ  رخأتم  لجر  ءاج  اذإ  نأب  ةعامج  نيب  شاقن  لصح  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  هدحول  فصلا  فلخ  يلصي  نأ  مأ  هتالص  نكمي  يك  لمتكملا  فصلا  كلت  نم  لجر  بحسي  نأب 

اذام5- يردأ  الو  ركفأ  انأو  ةعمجلا  ةـبطخ  فصن  يـضمت  تارملا  ضعب  يفو  نآرقلا  ةءارقو  ةالـصلا  يف  ىتح  امئاد  ركفأو  حرـسا  ًامئاد  انأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  لك  هللا  مكازج  ينوديفأ  مثإ  يلع  له  لعفأ  اذام  يردأ  انأو ال  ةبطخلا  يف  مامإلا  هلاق 

099a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.19  ) ( 459  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

اهلوح1- نوذختيو  جرـسلا  اهيلع  نوميقيو  تاركنمو  عدب  اهيف  ةدوجوم  ةحرـضألا  اهيفو  اهيلع  دجوت  يتلا  دجاسملا  رـصم  يف  اندـنع  رخآ  لاؤس 
ءاحنأ يف  اهريغو  اطنطب  يودـبلا  ديـسلا  حيرـضب  لثمو  تاركنملا  ضعب  اهيف  بكترتو  رحـسلا  لـثم  لجدـلا  ناولأ  ضعبو  ءاـنغلاو  فزاـعملا 
عمتسأ كلذ ؟  نع  هللا  مكدافأ  انودـيفأ  كلذ  نع  لمكألا  هجولاو  ىفوألا  اهقح  ىلع  وأ  اهقح  ىلع  اهيف  ةالـصلا  نودؤي  ـال  مهنأ  ريغ  ةـيروهمجلا 

ظفح

بابسأ2- يف  ةيهارك  مهنيبو  ينيب  دجوي  اهلهأ  دصقي  هنأ  دقتعأو  لهأ  انأو  ةايحلا  ديق  ىلع  نيدوجوم  مأو  بأ  اهلو  عاضرلا  نم  تخأ  يل  لجر  يننأ 
ينمزلي لهف  رفـس  نم  تيتأ  اذإ  كلذل  الثم  لوقي  كلذـل  لثم  يبأو و  يمأ  نم  يناوخإل  يتلماعم  لثم  يتخأ  لماعأ  نأ  يلع  بجي  لهف  ةطيـسب 

ظفح عمتسأ  ةباجإلا ؟  وجرأ  نيقابلا  يناوخإل  يرتشا  ام  لثم  اهل  يرتشا  نأ 

نأ3- ديري  وهو  نآلا  هيف  ةدوجوم  تسيل  ةفصلا  هذهو  مركلا  وأ  ةعاجشلا  لثم  ةليضفلاو  ريخلا  تافص  نم  ةفص  بحي  ناسنإ  كانه  ناك  اذإ  لوقي 
لاؤسلا ودبي  نيتلـصاف  نيب  عضو  عيطتـسي ـ  لهف  هتايح  كلذ  فلك  ول  ىتح  نمث  يأب  اهديريو  ةايحلا  ىدم  ةـمزالم  اهلعجيو  هسفن  يف  اهـسرغي 

ظفح عمتسأ  نيملسملل ؟  ةمدخ  نم  هنومدقت  ام  ىلع  ريخ  هللا  مكازجو  ًاريثك  ينمهي  هنأل  هلحب  مركتلا  مكنم  وجرأ  ينكلو  ًابيرغ ـ 

دجو4- نإ  كلذ  ىلع  هدعاس  يذلا  نمو  ًاعاجش  لوحت  مث  رمألا  يداب  يف  ًانابج  ناك  ناسنإ  كانه  نأ  ةيرـشبلا  خيرات  يف  لصح  له  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ   ؟

ةدـلاو5- يلو  ةرجاشم  ةرـسألا  نيب  لـصحي  وأ  لـصحن  ًاـمئادو  ماوعأ  ةـسمخ  نم  جوزتم  ينإريخلا  هيف  اـم  يلإ  ينودـشرت  نأ  وجرأ  اـهيف  لوقي 
اوتأي مه  ناوخإلا  ةجيتن  يتدلاوو  يتجوز  نيب  ةرجاشم  لصحت  ًامئادو  مهيلع  فرـصأو  لمعأ  يذلا  انأو  هللا  هجو  ىوس  مهاعم  ام  راغـص  ناوخإو 
فلأ نيـسمخب  هتينب  يناوخإ  تيب  نم  راتمأ  ةـثالث  دـعبي  تيب  يلو  لعفأ  اذام  ردأ  ملو  ةرجاشملا  هب  لصحت  امو  قيرطلا  اذـه  ىلعو  لـكاشملاب 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  نيملسملا  نعو  انع  هللا  مكازج  ينوديفأف  نيدلاولا  قوقح  فرعأ  يننأل  ةدلاولل  ىدصتأ  يردأ  الو  ينمي  لاير 
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دجوي9- الو  كانه  ميقم  لبجلا  يف  تنك  يننأب  ًاملع  ويدارلا  ءارو  ةعمجلا  ةالص  يلصي  نأ  ملسملل  حصي  له  لوقي  ةلاسرلا  هذه  يف  يذلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يتالص  حصت  له  اهيف  يلصأ  يكل  دجاسم  يراوجب 

امدـنعو7- راهنلا  تقو  الإ  ليللاب  رفاسأ  اـم  ينأ  ارذـن  ترذـنف  ىفـشتسملا  تلخدو  لـيل  تقو  يف  كـلذو  ثداـح  يلع  ىرج  هنأ  مكدـيفأ  لوقي 
اهيف اننوحـصنت  متنأ  يذلا  ةرافكلا  يه  امو  عوضوملا  اذه  نع  ةدافإلا  وجرأ  ليللاب  رفاسأ  نأ  فورظلا  ينتربجأ  ركـشلاو  دـمحلا  هللو  تيفاعت 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  تركذ  ام  ىلع  انربجي  بجاولا  وأ  لمعلا  نكميو  لمع  بحاص  ينأ  ثيحب 

099b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.09  ) ( 499  )  ( 275  ) 

 :- تايوتحملا  

اهددع1- ركذـت  تاعـضر ال  ةدـع  ةريبكلا  اهنتبا  عم  مهنم  ربكألا  اهجوز  خأ  ءانبأ  تعـضرأ  دـقو  ىفوتم  اهجوزو  تانب  اهيدـل  ةأرما  دـجوي  هنإ  لوقي 
يتلا ةريغصلا  اهتنبا  طسوألا  نبالا  جوزتي  نأ  زوجي  لهف  طسوألا  هنبأ  عضرت  نأ  نود  عوبسأ  نم  رثكأ  ةريغصلا  هتنبا  عم  رغصألا  هنبا  تعـضرأو 

ظفح عمتسأ  هعم ؟  عضرت  ملو  ريغصلا  هيخأ  عم  تعضر 

انأو2- يتدلاو  تيفوت  لوقت  كلذ  يف  ببسلاو  ءاضقو  موص  هيلعو  هللا  هافوتي  يذلا  ةيحان  نم  هيف  بجي  امو  موصلا  ماكحأ  نع  اهلاؤس  يف  لوقت 
لوح يتلئسأو  مايألا  هذه  ددع  ملعي  الف  ءاضق  موص  اهيلع  تناك  يتدلاو  نأ  يدلاو  نم  تعمـس  تربك  امدنعو  يرمع  نم  ةسماخلا  زواجتأ  مل 

بقاعت فوس  لهو  مايألا  هذه  نع  ملعأ  انأو ال  لعفأ  فيك  يـضقأ  فوس  تنك  نإ  ةقدصلاب  يفتكأ  مأ  انأ  هيـضقأ  له  لعفأ  اذام  ةـلأسملا  هذـه 
ظفح عمتسأ  مألا ؟  هذهل  ةبسنلاب  هللا  يضري  ام  لعفأ  مل  نإ  يتبوقع  يه  ام  اهنع  ىدفي  وأ  مصي  مل  يتلا  ةدملا  هذهو  مايألا  هذه  ىلع  يتدلاو 

موقت3- لهف  ةاكز  امهيف  ناك  اذإو  مأ ال  ةاكز  نيتعطقلا  يف  لهف  بسكتلل  ىرخألاو  نكـسلا  ضرغل  ىلوألا  ضرألا  نم  نيتعطق  تيرتشا  لوقي 
؟  مأ ال ةراجتلا  ضورع  نم  نوكت  عرازمو  تويبلا  نم  راقعلا  لـهو  رـضاحلا  تقولا  يف  يواـست  اـمو  ةـيلاحلا  اـمهتميقب  مأ  امهئارـش  ةـميقب 

ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ليصفتلاب  انوديفأ  ًاضيأ  ةراجتلا  ضورع  نم  دعت  بوكرلل  ةدعملا  ةرايسلا  لهو  لوقي  ًاضيأ 

دمحمو5- ةعاضرلا  نم  يتخأ  دنه  تحبصأف  مرحملا  عاضرلا  دمحم  ىعدي  خأ  اهلو  دنه  عم  تعـضر  بونجلا  نم  ناطحق  دالب  نم  لسرملا  لوقي 
دمحم ةجوز  نم  عضر  نمل  ًامعو  دنه  نم  عضر  نمل  ًالاخ  نوكأ  لهف  دمحم  ةـجوز  نم  عضر  رخآو  دـنه  نم  لفط  عضر  ولف  ةـعاضرلا  نم  يخأ 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ 

له9- اذه  مكح  امف  كلذب  لعفت  سانلا  ضعب  ىأر  دقل  جزاطلا  بيلحلا  نم  ًابوك  برـشي  نأ  ةـسورعلا  ىلع  هلوخد  ةـليل  لجرلل  حـصي  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  ةدافإلا  مكنم  ديرن  ةعدب  مأ  ةنس 

رـصم7- اندـلب  يف  انعم  دـجوي  ثيح  تاـفارحنالاب  ءيلم  يذـلا  اـنعمتجم  يف  بوصـألاو  حلـصألا  قيرطلا  يلإ  لوصولل  ةيـصو  مكنم  دـيرن  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  داشرإلا  ديري  هب  ةلاطإلا  ديرن  هددع ال  امم  كلذ  ريغو  تاجربتملا  دجوتو  نيبيلصلاو  ىراصنلا 

حبـصأ8- ثيح  لعفن  اذامو  رمأتو  انه  تدرو  يتلا  ثيداحألا  ضعب  وأ  ثيداحألا  مكتدايـس  نم  ديرن  مالـسإلا  يف  ةيحللا  مكح  ام  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
نم ريثك  عقي  امك  اهقلح  يف  ناسنإلا  عقي  ليقو  نايحألا  ضعب  ًاضيأ  دهطـضيو  سانلا  لبق  نم  ةـبيرغ  ةرظن  هل  رظني  عمتجملا  يف  يحتلم  لـك 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  قيرطلا  ديرن  اهنوقلطي  نيذلا  بابشلا 

070a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.18  ) ( 481  )  ( 309  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  ةمركملا ؟  ةكم  يف  تاونس  ثالث  ةدمل  ةيرسلا  لوسرلا  ةوعد  ءارو  نم 

اذـه2- لايح  باوجلا  وه  امف  برح  راد  نودـعي  نيذـلا  ةرافكلا  دالبلا  نم  اهريغو  يتيفوسلا  داحتالا  لثم  رافك  دالب  نم  خأ  يل  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هتالسارمو ؟  هتالماعم  يف  خألا 

ضعب3- يل  لاقف  ةيعيبطلا  ةداعلا  لكـشب  حبـصأو  نيعبرألا  دـعب  داز  هنكلو  سافنلا  يف  ةداع  جراخلا  يعم  فقي  ملو  نيعبرألا  نم  تعلط  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مأ ال  يلصأ  لهف  سافنلا  تخأ  اهنإ  يل  انلق  رومألا  هذهب  ةفرعم  يلع  نمدقتي  يتاللاو  نسلا  يف  تانعاطلا  ءاسنلا 

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مكل  ًاركشو  ةضيرفلا  ةالص  يلصأ  مأ  ةزانجلا  مهعم  لمكأ  له  ةزانج  ىلع  نولصي  مهو  دجسملا  تلخد  اذإ  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  ءوضولا  دقفي  وأ  ضقني  ءاسنلا  سمل  له  لوقي 

ظفح9- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  اهعم  هعنصأ  يذلا  ام  ةدافإلا  وجرأ  مالكلا  عمست  ملف  يلص  اهل  تلقو  لصت  مل  يتجوز  لوقي  رخآ  لاؤس  هيدل 

ظفح7- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةدافإلا  وجرن  ناسنإلا  هيف  ماني  يذلا  ناكملا  يف  ةالصلا  زوجي  له  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 

ظفح8- عمتسأ  دجوت ؟  نآرقلا  روس  نم  ةروس  يأ  يفو  ةدافإلا  وجرن  ةعمجلا  موي  ةدجس  هيف  له  لوقي 

070b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.03  ) ( 452  )  ( 284  ) 

 :- تايوتحملا  

اننيد1- ميلاعت  ىلع  ةـظفاحملا  نم  اهيدـلاو ) اهلهأ (  نم  هتـسمل  امل  ةـميظع  اهيف  يتبغر  تناكو  جاوزلا  دـقع  تبتك  نأ  دـعب  الإ  اـهرأ  مل  ةاـتف 
ذنم ةـيجوزلا  انتايح  ضرتعاو  يعرـشلا  لوخدـلا  اهب  تلخد  جاوزلا  دـقع  بتك  نم  ةـلماك  ةنـس  دـعبو  ًالمعو  ًالوق  ةعيرـشلاب  دـيقتلاو  فينحلا 

يعيبط ءيش  كلذ  لعل  يسفن  يف  تلقف  ليبقلا  اذه  نم  وأ  اركب  اهنأ  رهظي  ام  رأ  مل  هنأل  اهيف  تككش  دق  يننأ  يهو  ةلكـشم  ىلوألا  ةظحللا 
سبلتو ةبجحتم  تناك  نأ  دعب  ًالوأ  لوقي  لاؤسلا  سفن  يف  ركذ  وه  يتلا  ءايشألا  هذه  نم  يفقوم  ديعأ  ينتلعج  ةريثك  ءايشأ  كلذ  دعب  تسملو 
ناضمر ءاج  ًايناثو  ةرح  يه  اولوقيل  مهفقوم  لدبت  اهيدـلاو  ىلع  كلذ  تضرع  امدـنعو  ةرفاس  جرخت  جاوزلا  دـعب  تحبـصأ  يعرـشلا  سابللا 

انأ لوقت  تناك  كلذ  نع  اهتلأس  امدـنعو  نخدـتو  برـشتو  لكأت  ًارارم  لزنملا  لخاد  اهتفداص  راـهنلا  يفو  روحـسلل  موقت  تناـك  اـهنأ  تيأرو 
يه مهنمض  نمو  ةالصلاب  ةلئاعلا  دارفأ  عيمج  نارمأي  مهنأ  اهيدلاو  ىلع  ظحالأ  تنك  ةبوطخلا  مايأ  يف  ًاثلاث  ًاحيحص  نكي  مل  كلذ  نكلو  ةضيرم 
ًاعبار نيرخآلا  نم  كيلع  امف  كسفنل  يلـصت  تنأ  لوقت  تناك  ةالـصلاب  اـهترمأ  امدـنعو  ةـسلاج  يهو  ةالـصلا  يلإ  موقأ  تنك  اـنجوزت  امدـنعو 

ام حالـصإ  لاواحأ  تنك  امدنعو  يمامأ  مهعم  كحـضلا  عنـصتت  ًانايحأو  ةماعلا  ةايحلا  يف  لاجرلا  عم  مالكلا  ةدايز  يلإ  ليمت  تناك  اهنأ  اهتظحال 
لعل اهرمأ  يلو  ىلع  مدقت  ام  تضرع  اهدعب  ًاموي  نيـسمخ  ةدم  اذه  لك  تلمحتو  ينتمتـش  تارملا  ىدـحإ  اهنأ  ركذأو  ينعيطت  هلمعت ال  تناك 
بلقت تحار  يتلاو  يتجوز  مأ  هتجوز  يلإ  رمألا  لاحأو  ةباجإلا  عطتسي  مل  ثيح  باوصلا  بناج  هنأ  الإ  عضولا  حالصإ  يف  يندعاسي  نأ  ىـسعو 

يف هنكل  هرخأ  يلإ  مهمامأ  لامعألا  هذـه  نادـهاشي  اناك  دـلاولاو  مألاو  يه  اهنأ  مغر  بذاك  يننأو  ةفيرـش  اهتنبا  نأ  ساـسأ  ىلع  مـالكلا  لـك 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  هنولوقت  ام  ىلع  علطأ  نأ  تببحأ  ينكل  ليبقلا  اذه  نم  ةمكحملا  يلإ  تبهذ  لوقي  ةياهنلا 

مل2- اذإو  ةيجوزلا  ةرـشعلا  تءاسإ  توبث  مدع  دعب  نالف  اهجوز  ةعاطل  دايقنالاب  نالف  نب  ةنالف  ىلع  تمكح  هلوقب  ةـمكحملا  يلع  تمكح  لوقي 
نم جاوزلا  يونأ  انأو  اهيبأ  تيب  يف  يه  نآلاو  ايعرـش  ًاكـص  كلذـب  تذـخأو  اهجوز  نع  طقـست  نكـسمو  سبلمو  لكأم  نم  اهتقفن  نإف  داقنت 
مهل تلقف  مهتنبا  قالط  ًارارم  ينم  اوبلطو  ةعاطلا  تيب  يلإ  اهتدوع  ةلاحتـساو  قالطلا  ىلع  نيرـصم  اهلهأو  اهنأ  تملع  نأ  دـعب  ًابيرق  ىرخأ 
يقح نم  لهو  ةـجوزلا  ىلع  مكحلا  ةيحالـص  ةدـمو  مكحلا  ريـسفت  وجرأ  نآلا  كـلذ و  اوضفرف  مكتنبا  قـالط  مكلو  ترـسخ  اـم  فصن  اوعفدا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  لجأ  نم  مارح  ينقحلي  نأ  نود  فيلاكتلا  يل  اوعفدي  نأ  نيحل  كصلا  اذهب  ظافتحالا 

موقأس3- ىلوألا  يل  تعجر  ام  اذإو  جاوزلا  يونأ  نآلا  انأ  اذهلو  فيعض  يلخد  ثيح  يتجوز  ىلع  ةقفنلا  عيطتسأ  نلف  ةيناث  ةرم  تجوزت  اذإ  لوقي 
عمتسأ ةقفنلا ؟.  ىشخأ  انأو  كلذب  ينوعجاري  ملو  نمزلا  نم  ةريبك  ةدم  هيلع  ىـضم  نآلا  عضولا  نأ  ًاملع  ينقحلي  مارح  اذه  يف  لهف  اهقالطب 

ظفح

ءاملا4- علبت  ىتح  ضرألا  ريجفت  كلذ  نم  مهدصق  ناكو  تارايبلا  يف  حلملا  سايكأ  نوعـضي  سانلا  نم  ريثك  يف  نولوقي  لاؤسلا  اذـه  نولؤسي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لاؤسلا  اذه  ىلع  ةباجإلا  وجرن  زئاج  ريغ  مأ  زئاج  اذه  لهف  اهسحزن  مهنع  فخيو 
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زوجي5- الو  ةرمخ  اهنإ  لوقي  سانلا  ضعبو  هخبط  ليهستو  هريمخت  ىلع  دعاست  قيقدلا  يف  اهنولعفي  يتلا  ةريمخلا  مكح  نع  باوجن  فيك  لوقي 
ظفح عمتسأ  اهلامعتسا ؟ 

بلط9- دـصقل  ةـماهت  يف  عقت  يتلا  نيعلا  اـهلثمو  ةرونملا  ةـنيدملا  قيرط  ىلع  عقت  يتـلا  رئبـلا  يلإ  باهذـلاب  نوموقي  ساـنلا  ضعب  نإ  لوقي 
مهنم ضعبلا  يفـش  دق  مهنأب  اننوربخي  كانه  نم  ةدوعلا  دـنع  هنأو  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  وه  يفاشلاو  يفاشملاو  ضارمألا  ضعب  نم  ءافـشلا 

كلذ نم  لاستغالا  نأب  مهداقتعا  دنع  نوركذـي  ام  ةحـص  يف  مكيأر  امف  ةبعـصلا  ضارمألاو  ةريثك  ضارمأ  لثم  مهب  يتلا  ضارمألا  ضعب  نع 
ظفح عمتسأ  مكظفحي ؟  هللاو  ىضرملا  يفشي  ءاملا 

اههجو7- يطغت  اهنأ ال  ىلع  ربجنت  ةـمرحلا  يدؤي  امم  كلاسملا  ةبعـص  انـضرأ  نوكلو  عرازملا  يف  نلغتـشي  ىرقلا  يف  اندـنع  ميرحلا  نإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  يف  مكيأر  امف  رتست  ىنعمب 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  لوألا |   |

071a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.98  ) ( 456  )  ( 248  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- هللا ؟  مكقفو  ليصفتلاب  ةباجإلا  وجرن  ةوشر  يه  صاخشألا  ضعبل  ىطعت  يتلا  ايادهلا  لهو  ةيدوعـسلا  دوقنلاب  ةوشرلا  رادقم  ام  لوقي 
ظفح

هللا2- اوعدـيل  ًاضيأ  ًاموي  نيعبرأ  دـعبو  تيملا  نفد  نم  عوبـسأ  دـعب  نيملـسملا  نم  ريثك  اهيف  عمتجي  يتلا  تالافتحالا  وأ  مئـالولا  مكح  اـم  لوقي 
ظفح عمتسأ  متمركت ؟.  اذإ  هزاوج  وأ  هنالطب  ىلع  لدي  ةنسلاو  باتكلا  نم  ليلد  عم  ةداعسلاب 

لحت3- ـال  ًاـثالث  ةـقلطملا  نأ  هعم  يتلا  بتكلا  اـم  فرعن  ـال  نحن  ًاـعبط  يعم  يتلا  هقفلا  بتك  ضعبو  باـتكلا  يف  درو  هيف  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  حاكنلا  اذه  متي  فيكف  هريغ  ًاجوز  حكنت  ىتح  اهجوزل 

071b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.86  ) ( 406  )  ( 177  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
92

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26329
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هلبق !!!  يذلل  راركت  طيرشلا  اذه 

072a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.25  ) ( 470  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالصلا1- ناكرأ  نم  لاسرإلا  وأ  ضبقلا  لهف  نيملسملا  نيب  ةداح  تافالخ  تثدحأ  ةلكشم  ةالصلا  يف  لاسرإلاو  ضبقلا  نإ  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  انع  هللا  مكازج  انوديفأ  اهتحص  طورش  نم  وأ  اهتابجاو  وأ 

ملسو2- هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نعو  ةباحصلا  نع  نيعباتلا  فلخلاب  دصقنو  فلسلا  نع  فلخلا  اهلقانت  دقو  تحـص  دق  ثيداحألا  تماد  ام  نذإ 
ظفح عمتسأ  فالخلا ؟  اذه  أشن  فيك 

نيملسملاو3- ينودشرأ  هريغ  مأ  ليلهتلا  وهأ  انه  ركذلاب  دارملا  امف  ىلـصف ) هبر  مسا  ركذو  ىكزت *  نم  حلفأ  دق   ) ىلاعت هللا  لاق  لوقي  بيط 
وحن ءيـش  يف  رـصقت  مل  يتلا  ةيدوعـسلا  ةموكحلا  رامعأ  يف  دمأو  يف  دمأو  انخئاشم  اي  مكءاقب  هللا  لاطآ  نيمآ  ًاميظع  ًارجأ  مكل  هللا  دـعأ 

ظفح عمتسأ  نيمآ ؟  ةبطاق  نيملسملاو  مالسإلا 

ظفح4- عمتسأ  ناضمرب ؟  ةيآلا  هذه  ديقي  نم  كانه 

نومأملا5- ىلع  مثإلا  نوكي  نم  ىلع  اهجرخي  نأ  ةاكزلا  نم  هعنمو  ميتي  هبحاصو  ةـنامأ  لجر  دـنع  غلبم  نع  انداشرإ  وجرن  امهتلاسر  يف  نالوقي 
ظفح عمتسأ  دشرلا ؟.  غلب  ميتيلا  نأب  ًاملع  ميتيلا  ىلع  الإو 

اهنيبو6- ينيب  اذإ  ةينج  ةئامـسمخ  يقابلا  ةينج  ةئامـسمخ  تعفد  انأو  ةـينج  ةـئام  قادـصلا  ىلع  انقفتا  دـقو  تجوزت  دـق  تنك  انأ  لأسأ  انأ  لوقي 
هللا ةـمحر  ىلإ  تفوت  نآلا  يهو  تعجارت  نآلا  هلل  دـمحلاو  نالعز  كاذ  نيح  تنكو  ينتباس  اهنإ  لوقيو  قالطلا  ينم  تبلط  ىتم  يهو  قـالط 

؟  معن ركذ  يذـلا  لجؤملا  رهملا  وهو  قح  اهل  يلع  ناك  نإ  اهقح  هل  عفدأ  نمو  قح  يلع  اـهل  نكي  مل  مأ  قح  يلع  اـهل  لـه  لأـسأ  اـنأ  نـآلاو 
ظفح عمتسأ 

؟ 7- مكل ًاركـشو  ةليوطلا  رفاظآلا  كلذكو  ضعبلا  دقتعي  امك  مارح  اذـه  لهف  ةريـصقو  باحـس  اهيف  يـسبالم  عيمج  ةاتف  انأ  اهتلاسر  يف  لوقت 
ظفح عمتسأ 

072b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.01  ) ( 477  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

دي1- ىلع  نذـخأتلو  ركنملا  نع  نوهنتلو  فورعملاـب  نرمأـتل  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  ًـالاؤس  ةذاتـسألا  ةرـضح  مكيلع  ضرعأ 
ثيدحلا ةلمكتو  ارطأ  قحلا  ىلع  هنرطأتل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم  خيشلا  ةليضف  نم  ءاجرلا  ارطأ )  قحلا  ىلع  هنرطأتلو  هيفـسلا 

ظفح عمتسأ  نكمأ ؟  نإ  هتحص  ىدمو 

فقي2- نأ  ديري  عمتـسملا  نكل  نيثدحملا  تايـصوصخ  نم  هذهو  عاطقنالاو  لاسرإلا  ةلع  هيف  ثيدحلا  اذه  نأ  ةباجإلا  ءانثأ  يف  متلق  ةقيقحلا  يف 
ظفح عمتسأ  امهانعم ؟. ام  عاطقنالاو  لاسرإلا  ةلع  ةلعلا  هذه  ىلع 

ام3- اذهو  هللا  لوسر  ًادمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  انأ  لاق  اهتيدأت  مهدحأ  نم  بلط  اذإو  مالـسإلا  عئارـش  نودؤي  سانلا ال  نم  ريثك  لوقي 
؟  ديحوتلا ةملكب  قطنلا  درجم  مالـسإلا  نوددري  اذلو  مهلاومأو  مهءامد  هنم  اومـصع  دـقف  كلذ  اولاق  اذإف  لاتقلاب  هليـصحت  لوسرلا  نم  بلط 

ظفح عمتسأ 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26517

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

26نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ظفح عمتسأ 

كلذ4- نم  ملـسملا  فقوم  امف  ينيد  يلو  مكنيد  مكل  لاق  ينيد  بجاوب  مهترمأ  اذإ  هللا  مهاده  سانلا  ضعب  رافغلا  دبعلا  مناغ  دشار  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ   ؟

سأب5- الو  نيديلا  اتلكب  ًاعم  امهيلع  حسمن  وأ  ىرـسيلا  مث  ىنميلا  لجرلا  ىلع  حسملاب  أدـبن  له  بارـشلا  ىلع  حـسملا  نوكي  فيك  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مويلا ؟  اذه  يف  سانلا  لمع  وه  كلذ  نأب  ًاملع  كلذ  يف 

نإ6- اهيلإ  نيملسملا  عاجرإل  اهعابتا  نكمي  يتلا  لبسلا  يه  امو  مكرظن  يف  بابسألا  يه  امف  سانلا  نم  ريثك  اهب  نواهتي  ةالـصلا  لوقي  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ىلاعت ؟  هللا  ءاش 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  ةحيحص  هتالص  له  لاعنلاب  يلصي  لجر  يف  نيدلا  مكح  ام  لوقي 

ظفح8- عمتسأ  نيروكشم ؟  انوديفأ  ىطسولا  ةالصلا  يه  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

073a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.02  ) ( 506  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

ينإو1- ملحلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ىري  مأ ال  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ملحلا  يف  نمؤملا  وأ  ملـسملا  ىري  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  هاري ؟  يوقلا  ناميإلا  نمؤملا  لوقي  ينيدلا  ملاعلا  نم  عماس 

يف2- ةبغر  يدنع  ام  ينإو  جاوزلا  لبق  هللا  تيب  جـحأ  نأ  زوجي  له  غلبأ  ةنـس  نورـشعو  نانثا  رمعلا  نم  باش  ينإ  لوقي  رخآ  لاؤس  هيدـل  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا .  مكقفو  باوجلا  يلع  اودر  ًالوبقم  ًاجح  نوكي  سيلو  زوجي  اذه ال  لوقي  نم  سانلا  نمو  جاوزلا 

ديرأ3- انأف  مايصلا  يف  ةالصلا  لخد  امف  يلصي  الو  موصي  يذلا  ملسملا  ىلع  ءاملعلا  ضعب  وأ  ءاملعلا  بيعي  امهلمجم  ةليوطلا  هتلاسر  يف  لوقي 
؟  هللا مكقفو  مكجمانرب  ربع  حيضوتلا  وجرأ  مهنيب  امل  تارفكم  ناضمر  ىلإ  ناضمر  نأ  مولعمو  نايرلا  باب  عم  نيلخادلا  عم  لخدأل  موصأ  نأ 

ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  كفلخ  يلصي  نأ  هل  قحي  لهف  يناث  صخش  ءاجو  ملسو  نيتعكر  هعم  تقحلو  يلصي  ناسنإو  تئج  اذإ  لأسأ  لوقي 

اهيف5- دـجوي  ىرخأ  ةـيرق  ىلإ  بهذـت  نأ  كل  له  نيكاسم  وأ  ءارقف  اهيف  دـجوي  الو  ةريغـص  ةـيرق  يف  تنأ  اذإ  ةاكزلا  لوح  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ماعط .  مأ  سولف  عفدت  له  لضفألا  ام  وأ  كدنع  يذلا  اهيطعتو  ءارقف 

ظفح6- عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  انوديفأ  مأ ال  ةاكز  اهيلع  له  كلذ  هبشي  ام  وأ  ةرايس  اهب  تيرتشاو  سولف  كدنع  ناك  اذإ  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

يف7- يمايـص  لطب  لهف  يـسفنب  يتدعم  يف  ام  غارفإب  تمقف  ليلق  هنكل  ناضمر  راهن  ءانثأ  ءيق  ينءاجو  امئاص  ناضمر  راهن  يف  تنك  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  مأ ال  مويلا  كلذ 

لوانت8- وه  فدهلا  ناكو  ةيحورلا  تابورـشملاو  تالوكأملا  ىلع  رابلا  يوتحي  نأ  برـشمو  معطم  ينعي  راب  لوخد  يف  نيدـلا  يأر  وه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  ماعطلا 

مالتـساو9- عيبلا  نم  ديزأ  نوكي  طيـسقتلا  ةلاح  يف  عيبلا  رعـس  نأب  ًاملع  طيـسقتلاب  ءارـشلاو  عيبلا  يف  نيدلا  يأر  ام  هيف  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  يروفلا ؟  غلبملا 

073b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.92  ) ( 458  )  ( 275  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- كاوسلاو  قيحاسملا  وأ  نانـسألا  نيجاـعم  لامعتـسا  زوجي  لـه  هللا  مكقفو  اـهيلع  درلاو  ةلئـسألا  هذـه  حيـضوت  وجرأ  هتلاـسر  يف  لوقي 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/register.php?op=register
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54525
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54525
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54526
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54526
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54527
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54527
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54528
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54528
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54529
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54529
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3413
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3413
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54530
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54530
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54531
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54531
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54532
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54532
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54533
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54533
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54534
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54534
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54535
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54535
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54536
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54536
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54537
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54537
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54538
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54538
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3414
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3414
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ًايلاح 92نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

يف1- كاوسلاو  قيحاسملا  وأ  نانـسألا  نيجاـعم  لامعتـسا  زوجي  لـه  هللا  مكقفو  اـهيلع  درلاو  ةلئـسألا  هذـه  حيـضوت  وجرأ  هتلاـسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ضمضمتي ؟  نأ  دصقي  ناسنإلاو ال  ناضمر 

ظفح2- عمتسأ  كلذك ؟.  تدرأ  اذإ  اهلبقي  نأ  هل  زوجي  لهو  ناضمر  راهن  يف  اهجوزل  نيزتت  نأ  ةجوزلل  زوجي  له 

يننأ3- ينرطضا  امم  ًاناشطع  تدعو  رهظلا  ةالـص  ليبق  الإ  دعأ  ملو  انل  مانغأ  نع  ثحبأ  يكل  ربلا  ىلإ  روحـسلا  دعبو  ًاركبم  تبهذ  يننإ  لوقي 
كموص دسفي  اذه  نإ  اولاقو  يدلاوو  ةـثالثلا  يتوخإو  يلهأ  يلع  حاصف  ةرارحلا  ةدـش  يدـبك  نعو  يبلق  نع  بهذأ  يكل  ريثك  ءام  يف  سمغنأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  ةحص  ىدم  امف  قارعلا  نم  نمحرلا  دبع  دمحم  دمحأ  لاؤسلا  اذه  لثمب  ثعب  دقو 

دجو4- ول  مكحلا  امو  هملؤت  تناك  اذإ  هنذأ  يف  اضيأ  رطقي  نأ  وأ  هنيع  يف  رطقي  نأ  وأ  ناسنإلا  لحتكي  نأ  زوجي  لـه  ًاـضيأ  لوقي  دـمحأ  لـئاسلا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةباجإلا  وجرن  هقلح  يف  كلذ  معط 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لضعلا  يف  وأ  ديرولا  يف  ةيذغملا  نقحلا  ذخأي  نأ  ضيرملا  مئاصلل  زوجي  له  لوقي  ناضمر  لوح  لاؤس  هل  ًاضيأ 

ةالص6- لبق  لزنملا  نم  جرخأ  نأ  يلع  نيعتي  كلذبو  تاكرشلا  ىدحإب  لمعأ  انأ  نكلو  ىلاعتو  هناحبس  هلل  عيطمو  موصأو  يلصأ  باش  انأ  لوقي 
دعب اهيلصأ  ةرمو  جرخأ  نأ  لبق  اهيلصأ  ةرات  رجفلا  ةالص  يف  راتحم  يننكل  رجفلا  عولط  دعب  ةرايـسلاب  لمعلا  ىلإ  لصأو  ةعاس  فصنب  رجفلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  انودشرأ  حصأ  امهيأ  ملعأ  الو  لمعلا  ىلإ  يلوصو 

074a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.99  ) ( 539  )  ( 338  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ثالث ؟ وأ  نيتقيقدب  ناذألا  لبق  كسميو  زرحتي  نأ  هيلع  مأ  رجفلا  ةالصل  نذؤي  نأ  ىلإ  كاسمإلا  رخؤي  نأ  مئاصلل  زوجي  له  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  ناضمر ؟  راهن  يف  هعلتبي  مث  هقير  عمجي  نم  مكح  ام  هيف  لوقي  رخآ  لاؤس  عمتسملا  ىدل  ًاضيأ 

نم3- نسحيل  همف  يف  ًاخاخب  عضوو  ًايوق  ًابيط  بيطت  هلزنم  نم  جورخلا  دارأ  اذإ  نيفظوملا  ضعب  ةصاخو  سانلا  دـعب  دـجوي  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  كلذ  مكح  امف  رجفلا  دعب  ليوطلا  مونلا  دعب  هتحئار 

نوكي4- نأ ال  وجرأ  ةالصلا  نوكرتيف  هجورخ  دعب  نورفكي  مث  نولصيف  ناضمر  رهش  يف  وأ  ناضمر  راهن  يف  رافكلا  نم  ريثك  ملـسي  اذامل  لوقي 
ظفح عمتسأ  ميركلا ؟  مكجمانرب  يعمتسم  ىلع  ةدح  اذه  يلاؤس  يف 

سانلا5- ضعب  دصقي  دقتعأ  اميف  وهو  نولـصيف  ناضمر  راهن  يف  رافكلا  نم  ريثك  ملـسي  لوقي  هنأل  ةـظلغ  اذـه  دامح  ريبعت  يف  سيلأ  نكل  معن 
ةالـصلا اوكرت  ناضمر  بهذ  اذإف  اولـصو  دجاسملل  اوهجتا  ناضمر  لخد  اذإف  ًادـبأ  نولـصي  ناضمر ال  لبق  نأل  نيملـسملا  نم  نوربتعي  نيذـلا 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟  اوناك  ام  ىلإ  اوعجرو 

ظفح6- عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  روزت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوألا  لاؤسلا  اهتلاسر  يف  لوقت 

ظفح7- عمتسأ  دوسألاو ؟  رضخألاو  ضيبألاك  ةنولم  سبالم  جحلا  يف  سبلت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 

هللا8- ىلص  دمحم  انديس  ادع  ديس  دجوي  لهف  تارم  ةدع  مويلا  يف  رركتت  طباضلا  يركـسعلل  يديـس  ةملك  اندنع  دوجومو  يركـسع  يننإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  حيضوتلا  وجرن  مأ ال  بنذ  انسمي  لهو  ملسو  هيلع 

لهف9- ينـسمي  لهف  نهارأ  انأو  تارفاس  ءاسن  قوسلا  يف  دوجومو  نيدـلا  رئاعـش  عيمج  لمعأو  يلـصأ  هلل  دـمحلاو  يننإ  لوقي  ريخـألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هتاكربو ؟  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو  مأ ال  بنذ  ينسمي 

074b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 487  )  ( 320  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54539
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54539
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54540
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54540
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54541
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54541
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54542
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54542
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54543
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54543
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54544
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54544
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3415
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3415
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54545
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54545
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54546
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54546
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54547
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54547
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54548
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54548
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54549
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54549
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54550
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54550
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54551
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54551
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54552
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54552
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54553
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54553
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3416
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3416
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 :- تايوتحملا  

ىتح1- همأو  هيبأ  نم  ةقياضم  دجوو  هتيحل  ىفعأو  مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  لوسرلا  ةنـسب  ىـسأتي  نأ  دارأو  هيدـلاو  بحي  لجر  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هتيحل ؟  يفعي  مأ  نيدلاولا  بضغي  له  كلذ  يف  مالسإلا  مكح  ام  هيلع  ابضغ 

ناكدلا2- بحاص  ءاجو  نينـسلا  ترمو  رخآ  نم  ناكد  رجؤم  صخـش  كلانه  ًالثم  لجرلا  ولخ  يف  مالـسإلا  مكح  ام  لوقي  ريخألا  وأ  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  لاملا ؟  نم  ًاغلبم  ناكدلا  بحاص  هل  عفدي  نأ  دعب  الإ  رجأتسملا  عطي  ملو  ناكدلا  هل  يلخي  يكل  رجؤملا  ىلإ 

ةهفات3- تحبـصأ  اهنأل  اهل  ةسام  ةجاح  هنأ ال  ًاملع  رطفلا  ةاكز  نع  ةيـضاملا  تاناضمرلا  نم  ناضمر  رخآ  لك  ثيدـحلا  عمـسن  ًامئاد  اهيف  لوقي 
ةلئـسألا هذـه  ىلع  درلا  ىلوتي  يذـلا  نم  ةـعنقملا  ةـباجإلا  وجرن  تاداعلا  هذـه  ىلع  رمتـسن  لـهف  ساـنلا  نيب  معنلا  ةرثكو  اـهتلق  ىلإ  ًارظن 

ظفح عمتسأ  ديفملا ؟  مكجمانرب  ربع  تاراسفتسالاو 

ليللا4- ءانثأ  هريغ  الو  ناضمر  يف  ةعكر ال  رـشع  ةثالث  ىلع  دزي  مل  لوسرلا  نأ  بردلا  ىلع  رون  مكجمانرب  ربع  مايألا  هذـه  يف  تعمـس  لوقي 
ناضمر لوأ  يف  رشع  ةثالث  ةالص  ىلوأ  امهيأو  هذه  ةدايزلا  اذاملف  ةعكر  نيرشعو  ثالث  ةريخألا  رـشعلا  يف  نولـصي  سانلا  دهاشن  نحن  نكل 

ظفح عمتسأ  هللا ؟. مكقفو  هرخآ  يف  ةدايزلا  مأ  رخاوألا  رشعلا  يفو 

ظفح5- عمتسأ  ءيش ؟  كلذ  يف  له  ةعكر  نيرشعو  ثالث  ةليلو  ةعكر  ةرشع  ةثالث  ةليلو  رشع  ىدحإ  ةليل  ىلص  ول  بيط 

ظفح6- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  عرشي  نأ  لبق  وأ  ةالصلا  دعب  مهئبنيف  ةزئاج  رومألا  هذه  لك  نأ  سانلل  نيبي  نأ  دارأ  ول  نكل 

نم7- عمتجملا  ةرياسم  نوديري  اندالوأ  نأل  كلذ  توقلا  ىلع  ةدئازلا  تابلطتملا  نم  دبال  نم  دبال  مويلا  نكل  كش  الب  ةنـس  توق  يدـنع  انأ  لوقي 
علطتنو ناضمر  رهـش  يف  مايألا  هذـه  انيتأت  يتلا  تاوكزلا  لبقتنف  هرخآ  ىلإ  زافلتو  ةـجالثو  فيكم  دـصقأ  هيفرتو  لقن  لئاسو  يف  ءيـش  لك 

هذه عيبن  مث  مالـسإلا  ةمعنب  انيلع  نم  يذلا  هلل  دمحلاو  ًاريخ  نينـسحملا  هللا  ىزج  اهب  سأب  ةريبك ال  ةيمك  ملتـسن  اننأل  رطفلا  ةاكز  ىلإ  ًاضيأ 

؟  ديعـس مكعمتـسم  نم  مكل  ةيحتو  كلذ  مكح  امف  اهيف  هفرتنو  ةنـسلا  لاوط  اهنم  لكأن  اهب  لكأن  دوقن  ىلإ  اهليحنو  انيلإ  لصت  يتلا  تايمكلا 
ظفح عمتسأ 

075a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.97  ) ( 518  )  ( 288  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لقانتت ؟  فيكو  نيطايشلا  رثاكتت  فيكف  نيطايشلا  وبأ  وه  سيلبإ  نأ  فرعن  نحن  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  لاجرلا ؟  ىلع  كلذ  مكح  امف  ةأرملا  ىلع  مارح  رعشلا  غبصو  بجاحلا  فحو  رعشلا  ليصوت  نأ  متلق  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

ربكأ3- هللا و  اهمهفي (  هدجن  هلأسن  نيحو  ناذآلا  يف  ىتح  ربكأ )  هللا  سيلو (  ربكأ )  هللا و  لوقي (  سانلا  نم  ريثك  عمسأ  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكقفو  كلذ  مكح  امف  ( 

ظفح4- عمتسأ  مكل ؟  انتايحت  عم  ةنسلا  ةالص  يف  هديعأ  نأ  يلع  له  ضرفلا  ةالص  يف  تحتفتسا  اذإ  لوقي  ريخأ  لاؤس  هل  ًاضيأ 

ظفح5- عمتسأ  لاوش ؟  نم  تس  مايص  نم  ةمكحلا  ام  لوقي 

ظفح6- عمتسأ  اهيلع ؟  رارمتسإلا  ةنس  اهماص  نم  مزلي  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  رجأ  هل  له  مايألا  ةتسلا  لمكي  ملو  مايأ  ةسمخ  وأ  ةثالث  ماص  نم  له  لوقي  ًاضيأ 

يف8- ريـسيو  ةـهرافلا  ةرايـسلا  بكريو  مخفلا  حلـشملاو  ةضافـضفلا  سبالملا  سبليو  ًادـئاز  ًاجاهتبا  دـيعلا  يف  جـهتبي  سانلا  ضعب  ىرن  لوقي 
سيل لوقيو  ةـثرلا  سبالملا  سبليو  ةنكـسملاب  قصتليو  ًاسأر  دـيعلا  يف  عفري  سانلا ال  ضعب  ىرن  امنيب  هجادوأ  ًاخفان  هدـخ  ًارعـصم  عراـشلا 
لحلا وه  امف  يمالسإلا  عمتجملا  يف  ضقانتلاب  يحوت  ةقيحـس  ةوه  نيتقبطلا  نيتاه  نيب  دجن  امنيب  لمعلا  لوبق  ديعلا  امنإو  ديدجلا  سبل  ديعلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ردجألا 

075b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.30  ) ( 460  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ليللا ؟  يف  رتوي  ملو  حبصلا  حبصأ  اذإ  رتولا  ملسملا  يضقي  فيك  لوقي 

يف2- بابذلا  طقس  اذإ  هانعم  يف  يذلا  ثيدحلا  ةحص  ىدم  وأ  اذه  ىنعم  وأ  حيضوت  وجرن  لوقي  ءانإلا  يف  بابذلا  طوقس  نع  لأسي  رخآلا  هلاؤس 
اذه ةحـص  مدع  ىلع  ةذـتاسألا  ضعب  ضرتعا  ثيح  لوقيو  هانعم  يف  ام  وأ  ءاود  رخآلا  يفو  ءاد  هيحانج  دـحأ  يف  نأل  هسمغيلف  مكدـحأ  ماعط 

ظفح عمتسأ  هللا ؟. مكقفو  كلذ  نيبت  وجرن  ثيدحلا 

امو3- ةزئاج  ءرملا  ةالص  لهف  كلذ  دعب  ىلـص  مث  ءيـش  سبالملا  ىلع  اهحبذ  دنع  ةحيبذلا  نم  جراخلا  ةحيبذلا  مد  نم  عقو  اذإ  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةساجنلا ؟  ثيح  نم  مدلا  اذه  مكح 

وأ4- رهظلا  ةنس  وأ  دجسملا  ةيحت  نوكت  دق  يهو  ةالصلا  لبق  نيتعكر  ءادأ  يف  أدبي  صاخشألا  ضعب  ىرأ  هيف  لوقي  عمتسملا  رخآ  لاؤس  هل  ًاضيأ 

ًالاح ميلـستلا  ىلإ  صخـشلا  كلاذ  أجليف  ةلفانلا  هذه  دعب  يتلا  ةالـصلل  نذؤملا  ميقي  ةحتافلا  أرقي  لقألا  ىلع  اهيف  هعورـش  دنعو  رجفلا  ةـنس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  يف  ءيش  هيلع  لهو  زوجي  له  كلذ  مكح  امف  ةالصلا  يف  مامإلا  عم  عرشي  مث  فقاو  وهو 

076a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.15  ) ( 465  )  ( 242  ) 

 :- تايوتحملا  

ةايحلا1- قراف  اهدعبو  مايأ  ةدع  ىفـشتسملا  يف  ثكمو  ةرايـسلاب  كلذو  نسلا  ريبك  الجر  مدـصف  ثداح  لمعو  ناسنإ  ىلع  ردـقلا  ءاش  لوقي 
اذام مأ  ةرافكب  كلذ  نع  رفكي  له  كلذ  يف  مكحلا  امف  كلذ  ءاش  ردقلا  نأ  الإ  صخـشلا  نم  ًادوصقم  كلذ  نكي  ملو  هتمحر  عساوب  هللا  هدـمغت 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟ نيملسملا  نعو  ينع  هللا  مكازج  لعفي 

ظفح2- عمتسأ  عمتسملل ؟  كلذ  متحضو  ول  اذبح  يعرش  وأ  يسح  رذعب  متلق 

نيب3- لوقي  اذامو  ىهـسي  الو  ىـسني  نم ال  ناحبـس  لوقي  وأ  ىلعـألا  يبر  ناحبـس  لوقي  لـه  هدوجـس  يف  وهـسلل  دـجاسلا  لوقي  اذاـم  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  كش  وأ  صقن  نأ  ةدايزل  عرش  وهسلا  دوجس  نأب  ًاملع  نيتدجسلا 

الإ4- اودجسف  مدآل  اودجـسا  ةكئالملل  انلق  ذإو   ) ةرقبلا ةروس  يف  ىلاعت  هلوق  لثم  دوجـسلا  اهيف  ركذي  ةيآب  نآرق  ءيراق  رم  لوقي  لئاسلا  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  تاميركلا ؟  تايآلا  هذهل  سدقملا  دجاسلا  لوقي  اذام  برتقاو ) دجساو   ) ىلاعت هلوق  يفو  ةيآلا  سيلبإ )

076b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.66  ) ( 468  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- هللا ؟  مكقفو  ويدارلا  تارـشن  يف  ًايموي  اهعمـسن  يتلا  ةـيوجلا  تاؤبنتلا  لكو  ةـيوجلا  لاوحألا  ةرـشن  يف  مكيأر  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح

هللا2- لوسر  نم  مئان  وهو  فيرشلا  يوبنلا  مرحلا  سراح  دمحأ  خيشلا  اهاقلت  يتلا  ةيـصولا  كلت  نع  تأرق  وأ  تعمـس  هيف  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
يف ةسـسؤم  نع  ًارداص  ًاباتك  تأرق  مث  هرخآ  ىلإ  ميوقلا  قيرطلا  عابتاو  داسفلا  ليلقت  يف  نيملـسملا  هيبنت  اهب  دـيري  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكفقو  ًالصأ  ةقيقحلا  يه  امف  ةيصولا  كلت  بذكي  ةيبرعلا  ةكلمملا 
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ظفح3- عمتسأ  فاوطلا ؟  يتعكرب  يتأي  ملو  جح  نم  مكح  ام  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

هدعبو4- ملس  مث  ًارـصاق  هسفن  ربتعا  هنأل  نيتعكر  ةعامجلاب  ىلـصف  ءاشعلا  ةالـص  تتأ  مث  رفاسي  نأ  ديري  ةمئألا  دحأ  ناك  لوقي  عبارلا  لاؤسلا 
يتلا ةفاسملل  ةالصلا  رصق  يف  ناسنإلا  أدبي  ىتمو  مأ ال ؟.  ةحيحص  ةالـصلا  هذه  لهف  ىدح  ىلع  لك  هيتعكرب  لك  ىتأو  مهب  ىلـص  نيذلا  ماق 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  ينوديفأ  رفسلا  يف  عورشلا  دنع  مأ  ةينلا  عضو  دنع  له  رصقلا  اهيف  بجي 

؟ 5- هدحول يلصي  صخش  لك  لاقو  ملس  مث  نيتعكر  مهب  مامإلا  ىلص  هنأل  مأ ال  هدحو  يلصي  صخش  لك  نأ  ةحيحص  ةالـصلا  هذه  له  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  رصقلا ؟  اهيف  بجي  ةملك  رصقلا  اهيف  بجي  يتلا  ةفاسملل  ةالصلا  رصق  يف  ناسنإلا  أدبي  ىتم  هلاؤس  يف  لوقي  ًاضيأ 

077a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.98  ) ( 459  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ةظفاحمو1- ةبجحم  يهو  ةايحلا  ةرورـضل  اهجوز  اضرب  اهمأ  دنع  اهدالوأ  تكرتو  دنع  اهدالوأ  تكرتو  مرحم  نود  لمعلل  ةأرملا  تجرخ  ول  لوقت 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اهدالوأ  قح  يف  ةمثآ  يه  لهف  اهجوز  بايغو  اهنيد  رومأ  ىلع 

ظفح2- عمتسأ  ةمداخ ؟  ترفو  اذإ  بيط 

نم3- ريثكلا  لمحتت  اهنأ  مغر  بنذ  اهيلع  لهف  اهل  ةناهإلاو  برـضلا  ةدش  نم  ةرم  اذـك  قالطلا  اهجوز  نم  ةأرملا  تبلط  ول  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  اهدعب ؟  ءيش  لصحي  مل  نأكو  اهدالوأ  لجأ 

عمتسأ4- كلذ ؟  يف  ءيش  هيلع  لهف  تقولا  قيضل  حمـست  مل  فورظلا  نكلو  ةرمعلا  لمع  ىلع  ىونو  ناسنإلا  مرحأ  اذإ  لوقت  ثلاثلا  اهلاؤس 
ظفح

يه5- لهف  لكاشملا  مدـع  ناشلعو  لاملا  يف  فارـسإلا  عنمل  اذـه  كفرعأ و  مل  ةـيده  يأ  دـحأ  يأل  تيرتشا  اذإ  هتجوزل  جوزلا  لاـق  ول  لوقت 
؟  هللا مكقفو  ةدافإلا  وجرن  اهناكم  ىلإ  تعجر  امدنع  مويلا  سفن  يف  ًايسنج  اهرـشابو  ينعي  مرحم  ءيـش  يأ  دصقي  مل  هنأ  مغر  هيلع  ةمرحم 

ظفح عمتسأ 

ةالص6- لبق  يأ  ةليللا  نم  ةرخأتم  ةعاس  يفو  اهتدالو  نم  مايأ  ةينامث  يضم  دعبو  ةديج  ةلاحب  يهو  ىثنأ  ًادولوم  تعـضو  دقو  ةجوزتم  يننإ  لوقت 
مونلا ينمهاد  كلذ  ءانثأ  يفو  عضرت  يهو  اهب  سحأ  ًالعفو  اهمف  يف  نميألا  يبلاـح  عضوب  كـلذو  اـهعاضرإب  تمق  ةـعاس  فصن  يلاوحب  رجفلا 

دنع اهناكم  يف  تلاز  ةلفطلاو ال  ىرخألا  ةهجلا  ىلإ  تهجتا  دق  يسفن  تدجو  مونلا  نم  تيحص  امدنعو  مونلا  نم  تيحـص  ةعاس  دعبو  تمنو 
بسح اهعاضرإب  موقأ  يكل  اهل  تدعو  لاغـشألا  ضعب  تيـضق  سمـشلا  عولط  دنع  تقولا  كلذو  ةمئان  اهنأ  ساسأ  ىلع  اهتكرتو  تمق  كلذ 

هنأ ثيحو  مدب  جوزمم  بيلح  فنألا  تحتف  دحأ  يف  تظحال  يننأ  الإ  رثأ  يأ  اهمـسج  يف  ظحالأ  ملو  تتام  دق  يهو  ةمئان  هبـش  اهتدـجو  ةداعلا 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  متيزجو  هللا  مكباثأ  يتدافا  وجرأ  مونلا  ءانثأ  اهوحن  بلقنأ  مل  يننأ  ولو  ءيش  كلذ  يف  يلع  له  كشلا  يندواري 

077b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.36  ) ( 450  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

هنأ1- فرعأ  يننأ  ثيح  لمع  يأب  رشابي  نأ  لبق  ةجوزلا  ىلع  يأ  هتلخد  موي  يف  ملسملا  هب  وعدي  وأ  هوعدي  يذلا  ءاعدلا  وه  ام  هتلاسر  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  لاوقألا ؟  هذه  فرعأ  يننكل ال  ًالاوقأ  ةيادبلا  يف  لوقي 

فيك2- وأ  اهنم  يمالسإلا  عيرشتلا  فقوم  امو  اهلصأ  وه  امف  عدبلا  نم  اهنأ  وأ  نيدلا  نع  ةديعب  ةلأسم  روذنلا  نأ  دقتعأ  تنك  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
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ظفح عمتسأ  اهؤادأ ؟  ملسملا  ىلع  بجوتي 

بورح3- تعقو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  دـعب  ثلاثلا  ةـفيلخلا  هنع  هللا  يـضر  نامثع  لتق  ذـنم  هنأ  هيف  كش  امم ال  هتلاـسر  يف  لوقي 
اذإ ماق  اذإ  هنأ  كش  الو  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  كلامملا  ددعتب  اهلاكـشأو  اهناولأ  تددعتو  بورحلا  هذـه  تعـستا  مث  ةيمالـسإلا  لودـلا  يف  ةريثك 

ناملسملا لتاقت  اذإ  فرعن  نأ  ديرنف  نوملسم  دونج  مه  كراعملا  هذه  يف  نولتاقي  نيذلا  نإف  نيتملسمو  نيتيبرع  نيتلود  نيب  برحلا  تماق 
ةدافإلا وجرن  برحلا  هذـه  ران  نولعـشي  يذـلا  لودـلا  هذـه  ءاسؤر  وأ  ءافلخلا  ىلع  وأ  لودـلا  ىلع  وأ  امهيلع  مثإلا  عقي  لـه  ةـلاحلا  هذـه  يف 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

078a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.07  ) ( 452  )  ( 260  ) 

 :- تايوتحملا  

ولو1- فلحأ  نأ  يل  زوجي  توملا  تفخ  اذإ  يأ  ةيقتلا  دـصقي  دـقتعأو  ةـيقرلا  نود  فلحلا  نأ  سانلا  ضعب  نم  تعمـس  ةـلاسرلا  هذـه  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ميظعلا ؟. يلعلا  هللاب  فلحلاو  كلذ  لعاف  تنك 

هيلع2- هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدـح  نأ  نييرـصملا  ناوخإلا  ضعب  لوقي  ةـيقب  لاؤسلل  ًاعبطو  هيلع  بترتي  اذامو  ءاسنلا  جربت  مكح  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  نودب  اههجو  ىلإ  ةروع  ةأرملا  ثيدحلا  لصأ  نولوقي ال  ةالصلا )  يف  اههجو  الإ  ةروع  اهلك  ةأرملا  ملسو ( 

ظفح3- عمتسأ  ببس ؟  نودب  قالطلا  مكح  ام  لوقي  انركذ  يذلا  لاؤسلا 

دق4- يننإو  هل  ترجأ  دـق  يننإ  لوقي  هتيقرب  راصتخا  نكل  دـيعب  دـمأ  ذـنم  تيفوت  دـق  يتلا  يتدـلاو  نع  جـحي  يكل  اـناسنإ  ترجأ  دـق  يننإ  لوقي 
؟  ةلاحلا هذهو  يتدلاو  نع  جـحلا  مكح  امف  رخآلا  نع  جـحلا  لجأ  نم  ناسنإلا  ذـخأي  نأ  هل  زوجي  وأ ال  رجؤي  نأ  هل  زوجي  ناسنإلا ال  نأ  تعمس 

ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  ضورفلا  نم  تقو  يأ  يف  ىضقت  له  حبصلا  ةالص  ءاضق  نع  لأسي 

ظفح6- عمتسأ  ًاريخ ؟  متيزج  انوديفأ  ةرافكلا  يه  امو  ةرافك  كلذ  مزلي  له  ينتاف  يتلا  مك  يردأ  حبصلا ال  ةالص  نم  ريثك  ينتاف  دق  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  ًارتس ؟  مأ  ًارهج  ةينلاب  قطنن  نأ  نكمي  لهو  ةساجنلا  ةلازإ  طورش  يه  ام  لوقي 

هيلع8- ليق  يأ  دهـش  له  نولأسي  مهبايث  نم  بوث  نم  ةساجن  تليزأو  مهل  لسغ  اذإ  نسلا  يف  نينعاطلا  ةصاخ  نم  ًالثم  عمـسن  ام  ًاريثك  بيط 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  كلذ  يف  درو  له  هللا  لوسر  دمحم  نأ  دهشأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

078b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.03  ) ( 465  )  ( 268  ) 

 :- تايوتحملا  

اهل1- كرتي  الو  اموي  نيرشع  رهشلا  يف  رفاسي  ثيحب  اهنع  ًادج  ريثكلا  رفسلاو  اهجوز  ةلماعم  نم  يكتـشت  هللا  دبع  اجر  نأ  ةلاسرلا  نومـضم 
يتجاحل ًارظنو  ةدـملا  هذـه  ينع  يجوز  بايغ  ببـسب  يننإ  لوقتو  رخآ  دـلو  اهءاج  هنأل  رخـآلا  يف  اهيدـلول  مث  اهدـلولو  اـهل  ةـيفاكلا  ةـقفنلا 

مكيف كرابو  هللا  مكقفو  يجوز  بجاو  امو  جرخملا  امو  ةبوت  نم  يل  لهف  ًادج  ةديدش  مئارج  تبكترا  دقف  هلكاش  امو  توقلا  ىلإ  يرارطضاو 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  مامحلا  يف  وأ  نم  ريغصلا  ءوضولا  زوجي  له  مامحلا  يف  ًامئاد  أضوتأ  يننإ  لوقي 

ظفح3- عمتسأ  ريغصلا ؟  ءوضولا  دنع  ًارهج  ةينلا  قطن  زوجي  له  لوقي  لأسي  ىرخألا  ةرملل 

ناك4- لـهو  ضيرملا  ىلإ  اهميدـقتو  تاـيآلا  هذـه  وحمو  بشخلا  نم  حول  يف  نآرقلا  نم  تاـيآ  ةـباتك  يف  نيدـلا  يأر  وه  اـم  هلاؤس  يف  لوقي 
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ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  ملعي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

عمتسأ5- دمحم ؟  انديـس  ىلع  ىلـص  مهللا  لوقي  وأ  دمحم  ىلع  يلـص  مهللا  دهـشتلا  يف  لوقي  يلـصملا  نأب  زوجي  له  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
ظفح

باوبألا6- ركذو  ةقرولا  ىلع  مامحلاو  هايملا  ةرود  روصو  هعيمج  دـحاو  ناكم  يف  مامح  عم  هايم  ةرود  لماع  انأ  ينأب  مكل  لوقأ  عمتـسملا  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  هللا  مسا  ركذيو  ناكملا  اذه  يف  ةبانجلا  ىلع  دهشتلا  زوجي  له  لوقي 

جرخي7- مث  مامحلا  يف  ناسنإلا  يجنتـسي  دقف  نيديلا  لساغم  عم  دـحاو  ناكم  يف  مامحلا  نوكي  اهريغو  للفلا  نم  ةدـيدجلا  لزانملا  نم  ًاريثك 

ظفح عمتسأ  ًالثم ؟  تالاسغلا  هذه  دنع  دهشتلاو  ةيمستلا  زوجي  لهف  اهيلع  أضوتيو  لساغملا  اذه  ىلإ 

ظفح8- عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  لعفأ  اذام  ينوديفأ  ةالصلا  نم  تاقوألا  ضعب  كرتي  ناكو  يفوت  يدلاو  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

نأ9- ىلع  ةميق  رثكأو  ًامجح  ربكأ  ةعلس  مهل  يرتشأو  اهتميقب  مهربخأو  مهتعلـس  عيبأ  نأ  ىلع  مهنيبو  ينيب  قافتاب  ةعلـس  موق  نم  تذخأ  لوقي 
قباسلا قافتالا  سفنب  اوضرو  اوقفاوو  اهتعب  يتلا  مهتعلس  ةميقب  مهتربخأو  تذخأو  ينم  هوبلط  يذلا  لك  تلمعو  ةدايزلا  سولفلا  يل  اوعفدي 
انوديفأ مويلا  كلذ  فاعضأ  هنأب  ًاملع  يلاحلا  رعسلاب  مهتعلس  رييعـست  اودارأو  ةدايزلا  غلبملا  عفد  اوضفر  ةديدجلا  ةعلـسلاب  مهل  تئج  امدنعو 

هذه ينم  اوذـخأ  اذإ  ابر  نوكيـس  لهو  يلع  ةراسخب  مهنم  ملتـسأ  مأ  قافتالا  بسح  قحلا  ىلع  مهمكاحأ  له  موقلا  ءالؤه  عم  هلمعأ  يذـلا  ام 
ظفح عمتسأ  مكل ؟  ًاركشو  سولفلا 

079a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.05  ) ( 478  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلإ1- دجسملا  يف  تعجرو  رجفلا  تيلص  ناضمر  نم  موي  يفو  يضاملا  ناضمر  تمـص  جوزتم  انأ  ةنـس  نيرـشعو  نينثا  رمعلا  نم  غلبأ  لوقي 
مكاعرو هللا  مكقفو  ينوديفأ  ةيـضقلا  هذه  مكح  امف  يـسفنب  رعـشأ  مل  انأو  يتجوز  تعماجو  ينبعتأو  سيلبإ  يلع  مكحف  ةالـصلا  دعب  تيبلا 

ظفح عمتسأ  ًاركشو ؟ 

نم2- نالكأي  امهنإف  طاطخلاو  طايخلا  اومركأ  هللا " ، "  هدر  ام  الإ  لاض  نيدلا  ةيلاتلا " :  لاوقألا  سانلا  ةنسلأ  ىلع  درو  دق  مالـسلا  دعب  لوقي 
عمتسأ اهنم ؟  لك  عجرم  امف  ةـيوبن  ثيداحأ  تناك  نإف  ةـيوبن  ثيداحأ  لاوقألا  هذـه  لهف  ًءام . "  مكماعط  رخآ  اولعجت  ـال  اـمهنويع " ، "  عقوم 

ظفح

الو3- ضرألا  ىلع  عقأ  ضرملا  اذه  ينبيصي  امدنعو  تاعمجتلا  ماحزلا  دنعو  غامدلا  يف  ينبيـصي  اديدش  اضرم  ضيرم  لجر  انأ  هتلاسر  يف  لوقي 
يلصأو ةعامجلا  عم  اهكرتأ  ضرملا  اذهل  ًارظن  دجسملا  يف  ةالصلا  كرتأ  نأ  يل  لهف  ةالصلا  دنع  الإ  ينبيصي  ضرملا ال  اذه  نإف  انأ  نيأ  رعشأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ًادرفنم  يتيب  يف 

ظفح4- عمتسأ  باوجلا ؟  وجرن  مأ ال  مارح  اذه  لهف  اهتنبا  لفط  ةدلاولا  تعضرأ  اذإ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح5- عمتسأ  ةثرولل ؟  ةكرتلا  مسقت  فيك  نيدلوو  نيتنبو  لماح  ةأرما  نع  لجرلا  تام  اذإ  لوقي 

ظفح6- عمتسأ  ىثنألا ؟  بيصن  لثم  مأ  ركذلا  بيصن  لثم  ىطعي  له  ىثنخ  ةثرولا  دحأ  ناك  اذإ  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 

ظفح7- عمتسأ  يمالسإلا ؟  نيدلا  بس  مكح  ام  عمتسملا  لوقي 

ظفح8- عمتسأ  ءازجلا ؟  ريخ  هللا  مكازج  ءايلوألا  روبق  ىلع  دجاسملا  ءانب  مكح  ام  لوقي 

يتلاـخ9- نبا  اـهدالوأ  دـحأ  عم  تعـضرأف  ادـالوأ  هنم  تبجنأـف  رخآ  لـجر  يمأ  تجوزتـف  يمأ  قلط  يبأ  نأ  يتلكـشم  لوقت  وأ  وه  يلاؤس  لوقت 
باجحلا هنع  فشكأ  نآلا  انأو  يبأو  يمأ  نم  سيلو  طقف  يمأ  نم  يتوخإ  دـحأ  عم  يمأ  عضر  هنـأل  يل  ًاـخأ  نوكي  يتلاـخ  نبا  لـه  وه  يلاؤسو 

ظفح عمتسأ  ةريثك ؟.  ًالاوقأ  نولوقي  سانلا  ضعبو  مأ ال  يلع  مارح  لهف  يتانبو  انأ  هلبقأو 

ظفح10- عمتسأ  مأ ال ؟  يجوز  رمأب  ةيبنجأ  دالب  يف  رفسلل  هجولا  فشك  زوجي  له  هذه  اهتلاسر  يف  لوقت 

ظفح11- عمتسأ  مأ ال ؟  نيعلا  ءاطغ  ريغ  نم  بناجألا  لاجرلا  مامأ  زئاج  عقاربلا  سبل  له  لوقت  عقربلا  ىلع  لأست  ًاضيأ  ةلئاسلا 
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نسحأ12- اهنإ  لوقيو  يلع  اهلضفي  وهو  اهيلإ  رهش  دعب  لك  رفاسي  ادلو  هل  تبجنأو  رـصم  نم  ىرخأ  ةأرما  نم  جوزتم  يجوز  لوقت  ريخألا  اهلاؤس 
تيبلا بيسأو  يدالوأ  كرتأو  هكرتأ  له  ىرخألا  تنأو  ىلوألا  يهو  انه  ىلإ  اهب  يتأ  انأ  يل  لوقيو  يفرع  جاوز  اهجوزتم  وهو  كنم  فطلأو  كنم 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هتجوزلو  هل 

079b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.91  ) ( 471  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ءوضولل  ًاضقان  وأ  ةبانج  ربتعي  لهف  عامجلا  نم  ةداع  جرخي  ام  نود  ءايشأ  ينم  جرخي  يتجوز  بعادأ  امدنع  يننإ 

مهيده2- نوحبذي  جاجحلا  ضعب  كانهو  ديعلا  موي  ئدتبي  ةنس  نم  رثكأ  تججح  يننأل  ةيـضام  تاونـس  يف  تفرع  امك  يدهلا  حبذ  تقو  نإ  لوقي 
نم صلختنل  مهعم  حبذن  نأ  دون  اننإف  كلذ  مهئزجي  ناك  اذإو  ةداعإلاب  مهرمأن  وأ  كلذ  مهئزجي  لهف  ءاملعلا  ضعب  لوقب  نيجتحم  ديعلا  موي  لبق 

ظفح عمتسأ  هدعب .  امف  ديعلا  موي  لكاشم 

ةثالث3- انلو  تاونـس  نامث  نم  ةـبرتغم  ةرـسأ  نحن  يجوزو  انأ  لوقت  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسبب  أدـبت  نأ  لبق  اـهتنونع  دـقو  اـهتلاسر  يف  لوقت 
همه لك  رهشلا  لمكنل  فلستي  ام  ًابلاغ  نكلو  ديج  هبتار  لوقت  هسفنل  هل و ال  باسح  بزعأ ال  هنأكو  فرـصتي  يذلا  عونلا  نم  يجوزو  لافطأ 

نيدفاولا رثكأ  امو  هئالمز  نم  غلبملا  نيدتـسي  نأ  ىلإ  كلذ  هعفدي  ام  ًاريثكو  هدالب  نم  ةرمعلا  وأ  جحلا  ىلإ  دـحاو  لك  ىلإ  ربتعم  غلبم  نمؤي  هنأ 
هنأ اذه  نم  رطخألاو  باسح  الب  مهيلع  قفنأ  هئاقدصأب  درفنا  اذإ  فرسأ  ةيده  مدق  اذإو  انب  هل  ةلـص  ديعب ال  وأ  بيرق  رئازلا  اذه  ناك  ءاوس  انيلع 

اهلاؤسو لمع  تاونس  نامث  نم  بناج  ىلع  اندنع  دحاو  شرق  اننأ ال  امك  ةصاخ  فورظل  هنطو  ىلإ  لوخدلا  هنكمي  ثيحب ال  ائيـش  انل  تيبي  ال 
انل ثدحي  دق  ئراط  يأل  ًابـسحت  ًابهذ  كلذـب  يرتشأو  رفوأ  كلذـل  ةـصرفلا  يل  تحمـس  املك  وأ  تعطتـسا  املك  رفوأ  نأ  يل  زوجي  له  لوقت 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  انع  متيزجو  هللا  مكباثأ  كلذ  مكح  ام  ًاعيمج 

لمع4- ةصرف  ينتءاج  ةرتف  ذنمو  هجو  ريخ  ىلع  يدوعسلا  ليفكلا  عم  لمعأ  يننإو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاب  لمعأ  يبرع  نطاوم  يننإ  لوقي 
اذه ىلإ  ًاجاتحم  تنك  يننأ  هللا  ملعيو  ليفكلا  ملع  ريغب  اذهو  رجأ  ىلع  تلـصح  يننأ  اذـه  يلمع  نع  جـتنو  ةسـسؤملا  نع  ًادـيعب  يأ  ةـيجراخ 

رجأب ريغلا  ىدل  لمعلا  مدعب  لوقي  دقاعتلا  طورش  نم  طرش  كانه  نأ  ملعلا  عم  مارح  هيلع  تلـصح  يذلا  غلبملا  اذه  له  لأستأ  يننإف  غلبملا 
ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟ ةياده  ىلإ  هللا  مكقفو  ينوديفأ  رجأ  نودب  وأ 

ظفح5- عمتسأ  مانأ ؟  نيح  لوقأ  اذام  لوقي 

ظفح6- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  ةءارق  هملعأ  نأ  نكمي  له  عطقتم  همالك  خأ  يدنع  لوقي  ًاضيأ 

ظفح7- عمتسأ  دجسملا ؟  ىلإ  بهذأ  نأ  لدب  يتوخأ  عم  تيبلا  يف  ةعامج  ةالص  يلصأ  نأ  نكمم  له  لوقي  اذه  انءاقل  يف  ريخألاو  ريخألا  هلاؤس 

080a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.94  ) ( 495  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  هل  لهف  مودقلل  هفاوط  نم  نيموي  دعب  ىعسي  نأ  هل  ادبو  طقف  مودقلا  فاوط  فاطف  دارفإلاب  ءاج  لجر  لوقي 

نم2- ةيـضاملا  ماوعألا  يف  هتلعف  ام  لمكأل  ماعلا  اذـه  جـحلل  رفـسلا  دـيرأو  يتعتمأ  تمزحو  يتميخ  تيرتشا  دـق  هللا  ءاش  نإ  اـنأ  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  دازلا  وه  امف  اذه  يجح  يف  دازب  دوزتأ  نأ  ديرأ  يننكل  ًاعيمج  انمحري  نأ  هللا  لعل  نيحلاصلا  عم  ةريسملا 

ول3- ينأ  ًاملع  اهتباتك  ينمزلي  لهف  نيرخآلا  دـنع  دوقنلا  ضعب  يل  نكل  ةـتبلا  دـحأ  ينبلطي  يأ ال  نويدـم  ريغ  لجر  يننإ  هتلاسر  يف  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  هحماسم  انأ  ًاضيأف  مهنم  دحأ  ىفوت  ولو  مهحماسم  انأف  تيفوت 
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ىقبي4- له  هيلع  اذامف  نيرخآلاب  ةوسأ  هسأر  قلح  يعـسلاو  فاوطلا  دـعبو  ًادرفم  جـح  هنكل  يـضاملا  ماعلا  لجر  يعم  جـح  لوقي  ريخألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ةرمع  اهلعجي  نأ  قلحي  نأ  هل  مأ  ًادرفم 

ظفح5- عمتسأ  ءوضولا ؟  ءانثأ  ءاملا  برش  زوجي  له  لوقي 

ظفح6- عمتسأ  اهيدؤن ؟  فيكو  ملسم  لك  ىلع  ةبجاو  يه  لهو  حيبستلا  ةالص  ىنعم  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح7- عمتسأ  اهيلإ ؟  ةوعدلا  مكح  ام  بيط 

ىلع8- لدي  اهنإ  لوقي  ةحيحص  تسيل  حيباستلا  ةالص  نإ  لوقي  نم  ىلع  ًاضارتعا  نمضتت  اهنكلو  ًالاؤس  نمضتت  ةلاسر ال  جمانربلل  ءاج  نأ  قبس 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  نم  الإ  ىتأتي  اذهو ال  يردص  يف  ًاحارشناو  هللا  ىلع  ًالابقإو  ًانانئمطاو  ةحار  دجأ  يننأو  اهيلصأ  يننأ  اهتحص 

مهو9- ةعامج  ىلع  لخد  اذإف  مالـسلا  يعاري  نأ  ملـسم  لك  ىلع  بجي  لوقت  مالـسلا  بادآ  ىلع  لوقت  يهو  تاعاذإلا  ىدحإ  نم  تعمـس  لوقي 
نم تعمس  دقو  مكيلع  مالسلا  طقف  لوقيف  نيملسملا  نم  ةعامجلا  كلت  نكت  مل  اذإ  امأ  هتاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا  لوقيف  نوملسم 

ظفح عمتسأ  حيحصلا ؟  باوجلاو  يأرلا  وه  امف  رفاكلا  ىلع  مالسلا  بجي  هنأ ال  اذه  مكجمانرب 

ظفح10- عمتسأ  ملسملا ؟  اهيدؤي  فيكو  ةبجاو  يه  لهو  رتولا  ةالصب  دوصقملا  ام  لوقي 

يف11- مايألا  انيلع  بهذـت  وأ  بهذـيف  براقألا  نمو  ةـلئاعلا  دارفأ  نم  نولاصلا  اذـه  ئلتميو  ريبك  نولاصب  رفاسأ  ةنـس  لك  انأ  هتلاسر  يف  لوقي 
نأ يأ  رجألاب  جحلا  ىلإ  رفاسأ  نأ  دوأ  ةنـسلا  هذه  يف  ةيبان  تاملك  يتأي  دـق  ًانايحأو  كحـضلاو  بعللاو  حازملاب  اهيـضقن  نحنو  جـحلا  رعاشم 
هللا ىلع  لبقأو  هيف  حاترأو  يـسفن  هيلإ  نئمطت  ًاجح  جحأ  ىتح  ةنـس  لك  مهعم  رفاسأ  نم  عم  رفاسأ  يكل ال  ىرخألا  لقنلا  لئاسو  عم  بكرأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لضفألاو  يل  نسحألا  امهيأف  ىلاعتو  هناحبس 

080b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.65  ) ( 558  )  ( 379  ) 

 :- تايوتحملا  

صاخشألا1- فرعأ  انأو ال  ةنيدملا  لهأ  نم  نيصخشل  غلبملا  تيطعأو  نيصخش  نع  نيتجح  ةميق  خأ  يعم  لسرأو  يدلب  نم  ًاجاح  تجرخ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ مكقفو  حيضوتلا  وجرأ  ةئيرب  كتمذو  يتمذ  ىلع  صخش  يأ  يطعأ  لاقف  دحأ  فرعأ  ام  لاملا  بحاصل  تلقو  ةديج  ةفرعم 

لهف2- ناكم  يدوجو  مدع  نم  ىـشخأ  يننكل  ىنم  ىلإ  بهذأ  نأ  ديرأو  حطبألا  يف  تلزن  ةكم  ىلإ  تمدـق  نأ  دـعب  يننأ  هتلاسر  يف  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  يل  زوجي  له  ةفرع  نم  ةدوعلا  دعبو  نماثلا  مويلا  يف  ةفرع  وأ  ةفلدزملا  يف  تلزن  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  لجو  زع  هللا  اهب  ركذي  يأ  هللا  ركذ  يف  ةحابس  ةحبسلا  له  هذه  هتلاسر  يف  لوقي 

هللا4- هضرف  ام  يدؤنو  يلصنو  موصن  اننأ  يأ  ءيـش  نيرخآلا  سانلاب  انل  سيلو  طقف  انـسفنأب  انيلع  نإ  نولوقي  سانلا  ضعب  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  نيرخآلاب ؟  انل  ةقالع  الو  انيلع 

ظفح5- عمتسأ  سانلاب ؟  يلصي  يذلا  مامإلا  يف  رفوتت  نأ  بجي  يتلا  ةبيطلا  تافصلا  يه  ام  لوقي  ريخأو  رخآ  لاؤس  هل  ًاضيأ 

امف6- جـحلا  ىلإ  ةرمعلا  نم  ًاعتمتم  يـسفن  ربتعأ  يننـأل  تاـقيملا  نم  مرحلا  ىلإ  تمدـقو  كوبت  ىلإ  تبهذ  مث  لاوش  لوأ  يف  ترمتعا  لوقي 
ظفح عمتسأ  مارحإ ؟  نودب  ةينلا  هذه  ىلع  تاقيملل  يزواجت  مكح 

لزنو7- ىنم  ىلإ  داعو  ةـكم  ىلإ  بهذ  ينعي  هلمع  ةـعباتمل  ىنم  لزنو  قيرـشتلا  مايأ  نم  يناثلا  مويلا  يف  ىنم  نم  جاحلا  لجعت  اذإ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  تيبملا  همزلي  لهف  كانه  سمشلا  هيلع  تبرغو  بجاو  وأ  لمع  ةعباتمل  ىنم  ىلإ 

ةكم8- ىلإ  انبهذ  اذإف  لاوش  لوأ  نم  ةمركملا  ةكم  ىلإ  ةـلودلا  لبق  نم  بدـتنن  ةنـس  لك  ةـلودلا  يفظوم  نم  نحن  هتلاسر  يف  لوقي  ًاضيأ  وه 
امدنعو ةنيدملاو  فئاطلاو  ثيللا  ىلإ  بهذي  نم  انمو  هدج  ىلإ  بهذي  نم  انمف  ةلودلا  يف  انؤاسؤر  انعزو  وأ  ةـلودلا  انتعزو  مث  ةرمعلا  انذـخأ 

يتلا اننكامأ  نم  مرحن  مأ  ةـكم  ىلإ  لوخدـلا  لبق  مارحإلا  انمزلي  لهف  ةـكم  ىلإ  دوعن  ةـثالث  وأ  نيمويب  نماثلا  مويلا  لبق  وأ  نماثلا  مويلا  يتأـي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  اهيف  شيعن 

وهو9- جحلل  لاوش  ةـيادب  يف  بهذـي  هنأب  انربخأ  ريخألا  هلاؤس  يفو  كوبت  ىلإ  جرخ  هنأ  لوألا  هلاؤس  يف  هللا  دـبعلا  زيزعلا  دـبع  عمتـسملا  نكل 
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ظفح عمتسأ  ةكم ؟  جراخ  هلمع  ىلإ  جرخي  ةرمعلا  ذخأيو  يتأي  امدنع  هنكل  بدتنم 

ظفح10- عمتسأ  نيجورخلا ؟  نيب  قرفلا  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  لوألا |   |

081a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.73  ) ( 504  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- ةالـصلا  داعت  لهو  نيرتم  وأ  رتملاب  ساقت  لهو  دوسأ  بلك  وأ  رامح  يلـصملا  مامأ  رم  اذإ  اهيف  ةالـصلا  عطقت  يتلا  ةـفاسملا  يه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  دعب  ةالصلا  تعطق  اذإ  ديدج 

امف2- هتهبجو  هسأر  ىلع  ةفوفلم  هتمامع  تناك  وأ  مكحلا  امف  هتهبج  ىلع  هسأر  رعـش  ضعب  ناكو  يلـصملا  دجـس  اذإ  هيف  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاضيأ ؟  مكحلا 

عمتسأ3- مأ ال ؟  ركـس  ةلاحب  وهو  هقالط  عقي  لهف  اهقلط  مث  ركـس  ىتح  برـش  ةرم  تاذو  هللاب  ذايعلاو  رمخلل  نمدـم  لجرل  ةـجوز  يه  لوقت 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  ًالثم ؟  تالاير  ةسمخ  دحاو  لكل  نيكاسم  ةرشعل  اهتميقب  قدصتأ  نأ  زوجي  لهف  نيمي  ةرافك  يلع  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  ينوديفأ  ببس  نودب  وأ  ببسب  ىرخأ  دالب  ىلإ  ةاكزلا  لقن  زوجي  له  هيف  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 

ماق6- مث  ىلوألا  هتبطخ  نم  مامإلا  ىهتنا  ام  اذإ  ىتح  سلجو  بطخي  مامإلاو  ةـعمجلا  موي  دجـسملا  ىثنأ  وأ  ًاركذ  ناك  نإ  ءرملا  رـضح  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  تقولا  اذه  يف  ةزئاج  ةالصلا  هذه  لهف  نيتفيفخ  نيتعكر  ىلصو 

ةاتفلا7- ىلع  أرقأ  نأ  نم  تبلطو  ةـغلاب  ةاتف  اهعمو  ةأرما  يلع  تلخد  نآرقلا  أرقأ  دجـسملا  ىلـصم  يف  ًاسلاج  تنك  امنيب  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
92

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26405
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

حـسمب تمق  ةءارقلا  نم  تيهتنا  نأ  دعبو  ةرقبلا  ةروس  نم  ةـيآ  نيـسمخ  ردـق  تأرقف  ةيـسفن  ةـلاح  نم  يناعت  تناك  اهنأل  نآرقلا  نم  تايآ 
دـصقو باوثلاو  ريخلا  الإ  كلذ  نم  تدرأ  ام  ينأب  ًاملع  تلعف  ام  ىلع  مثآ  انأ  لـهف  فحـصملا  يف  رظنت  نأ  اـهنم  تبلطو  ةاـتفلا  هجوو  سأر 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  ءاش  نإ  ءافشلا 

عمتسأ8- اهجوز ؟  اهعجاري  ىتح  اهدلاو  لزنم  ىلإ  بهذت  مأ  اهجوز  تيب  يف  ىقبت  ًايعجر  ًاقالط  ةقلطملا  لهو  ةقلطملا  ةدع  حيـضوت  وجرأ  لوقي 
ظفح

081b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.42  ) ( 511  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- رركو  ابر ] وهف  ًاعفن  رج  ضرق  لك   ] لاق ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  ابرلا  نع  ثدحتت  يتلا  ةينيدلا  جماربلا  دحأ  يف  تعمـس  لوقي 
بتكل عماجلا  جاتلا  باتك  ةصاخبو  بتكلا  ضعب  ىلع  يعالطا  نم  هفرعأ  ام  بسحو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ثيدح  هنأ  ىلع  لوقلا 

اذه يوارو  عجرملا  نع  يتدافإب  مركتلا  وجرأف  ةيهقف  ةدعاق  هنأ  هفرعأ  ام  لكو  مالسلا  هيلع  يبنلل  ًادنـسم  صنلا  اذه  رأ  مل  ةحيحـصلا  ةنـسلا 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟ 

ىلإ2- عجرأو  يتظفاحم  جراخ  ةيفيظولا  يتابجاو  ببسب  تيبلا  يف  دوجوم  ريغ  انأو  يتجوزو  يلافطأ  عمو  تيبلا  يف  يعم  شيعي  دلاو  يل  لوقي 
وهف يلافطأو  يتجوز  عم  لكاشم  يل  ببـس  دق  هنأ  تدجو  يتيب  ىلإ  تعجر  املكو  ًابيرقت  عوبـسأ  ةدم  ًاموي  نيرـشع  لك  وأ  رهـش  لك  تيبلا 
ذخأي هنكلو ال  يمالـسإلا  نيدلا  اهب  ىـضري  يتلا ال  لامعألا  هذه  نع  فكلاب  هتحـصن  دقو  ببـس  نودـب  ًابلاغ  متـشلاو  برـضلاب  مهيلع  يدـتعي 

دقو ةديج  هتحـصو  رمعلا  نم  نيتسلاو  ةسماخلا  يف  خيـش  هنأ  ملعلا  عم  لوصألا  بسح  ةـينيدلا  هتابجاو  يدؤي  الو  ًاريثك  بصعتم  وهف  يمالكب 
ةجوزلا كرتأ  لهف  اهب  مهلماعي  يتلا  ةيناسنإ  ريغلا  ةلماعملاو  ةوسقلا  ببـسب  هتيؤر  نوديري  يلافطأ ال  ىتحو  اريثك  هنم  وكـشت  يتجوز  تأدـب 

ظفح عمتسأ  نيرمألا ؟  نيب  عمجلا  عيطتسأ  ملف  يتجوزو  يلافطأ  عم  شيعأو  دلاولا  كرتأ  مأ  يدلاو  راتخأو  لافطأ  ةعبرألاو 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  نع  ةرافك  مزلت  لهو  مأ ال ؟  تيملا  نع  ةالصلا  ءاضق  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  شارفلا ؟  يف  وأ  رادجلا  يف  نكمي  وأ  بيط  ديعص  ىلع  نوكي  نأ  مزلي  له  مميتلل  ةبسنلاب 

اهنانسأ5- نم  فيزن  اهل  ثدح  دق  هنأ  الإ  ناضمر  رهش  مايـص  نم  هللا  اهنكمأ  دقل  لوقت  اهتدلاو  ةلاح  يف  موصلاب  قلعتي  رخآ  لاؤس  ًاضيأ  اهل  هذه 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نع  ةرافك  انمزلت  مأ  مايصلا  اذه  اهنع  ىضقي  له  انلاؤسو  اهئاضق  نم  نكمتت  مل  اهضرملو  ناضمر  نم  نيموي  نم 

اهتحص6- نع  يردن  تاداع ال  انيأر  اننأ  الإ  ةالصلا  هيف  ماقت  دحاو  دجـسم  اهبو  ةنيدملا  جراخ  ةريزج  يف  نكـسنو  يـشتارك  يف  بالط  نحن  لوقي 
يف هتالـص  يف  مامإلا  نوقباسي  ًاثلاث  اهيف ،  تارغث  نوكرتيو  فوفـصلا  نوواسي  ًايناث ال  ديزت ،  دقو  ناذألا  لثم  نوكت  ةالـصلا  ةـماقإ  نأ  اهنمف 

مامألل مهـسوؤر  نوزهي  ءاشعلا  ةالـص  دعب  ًاسماخ  نيـسلاج ،  نيتعكر  ةنـسلا  يتعكر  دعب  نولـصي  ًاعبار  هعم ،  نوملـسيو  دوجـسلاو  عوكرلا 
مأ انلزنم  يف  يلـصن  نأ  زوجي  لهو  تاداعلا  هذـهب  مكيأر  امف  ًائيـش  اهنم  مهفن  تاملكب ال  مامإلا  متمتي  مث  ًاـقيمع  ًاـسفنت  نوسفنتيو  فلخللو 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  حلصألاب  انوديفأ  مهعم  مأ  نيدرفنم  دجسملا  اذه  يف  يلصن 

انجرختـس7- كتجوز  نإ  يتوخإ  دحأ  هل  لاق  هتافو  ضرم  ءانثأو  ةلئاعلا  يف  دحأ  يأ  نم  رثكأ  هضرمو  هتحـص  يف  يدـلاو  ةـمدخب  موقأ  تنك  لوقت 
ريرقتب ًاديؤمو  ةيمسرلا  تاهجلا  لبق  نم  قدصم  دنس  بجومب  يل  رادلا  ثلثب  ىصوأ  ضرملا  هب  دتـشا  املو  هللا  حمـس  تيفوت ال  اذإ  رادلا  نم 
اهتمدخ ءاقل  ةلئاسلا  يه  يتلا  هتنبا  ىلإ  هتبغرو  هتدارإ  ضحمب  هراد  ثلثب  يـصوي  هنأب  ةيـصولا  يف  ركذي  ةـيلقعلا  هاوق  لماكب  هنأب  دـكؤي  يبط 

يدلاو ةجوزو  يتوخإ  ضعب  ذخأ  يجاوز  دعبو  يتوخإ  ةقفاومب  تجوزت  ةرتفب  يدـلاو  ةافو  دـعبو  كلذ  ىلع  دـحأ  هركي  ملو  هب  اهمامتهاو  اهباعتأو 
الف نآلا  تجوزت  املو  هاصوأ  امب  كل  ىصوأ  امل  كدلاو  ةافو  لبق  ةجوزتم  تنك  ول  يل  نيلئاق  اهذيفنت  مدعو  ةيصولا  نع  لزانتلا  ينم  نوبلطي 
له ًءاجر  ينوديفأ  هتمدخ  ىلع  كرجأ  نيدقفت  تنأو  هذه  هتيـصو  ةجيتن  بذعيو  هللا  مامأ  بساحي  كدلاو  نإف  ةيـصولا  تذفن  اذإو  كلذ  كل  قحي 

عمتسأ مكباثأو ؟  ًاريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  كلذ  ىلع  مثأيو  هذه  هتيصو  ىلع  هللا  هبساحي  لهف  ةيصولا  تذفن  اذإو  عرـشلل  فلاخم  يدلاو  لمع 
ظفح

ضرألا8- ىلع  ةاقلم  اهدجو  دوقن  ةظفاح  يدلو  طقتلا  موي  تاذو  ةـشيعملا  بلط  يف  ةنـس  رـشع  ةتـس  هرمعو  يدـلوو  انأ  ًارفاسم  تنك  لوقي 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26593

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

26نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 92نيدجاوتملا 

لعفن اذامف  اذه  لثم  مكحب  يلهجب  ةصاخلا  اننوئش  يف  اهانفرـص  دقو  ةظفاحلا  هذه  بحاص  فرعن  الو  مهرد  ةئامتـس  اهلخادبو  عراوشلا  دحأب 
ظفح عمتسأ  انيلع ؟  بترتي  اذامو  نآلا 

082a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.57  ) ( 521  )  ( 323  ) 

 :- تايوتحملا  

يذـلا1- رهملا  ريغ  رثكأ  وأ  نلـش  فلأ  نيرـشع  ًالثم  دوقنلا  نم  ًاغلبم  عفدـي  نأ  طرـش  هيلع  طرتشي  صخـشلا  جوزتي  امدـنع  ةداع  اندـنع  لوقي 
عمتسأ مأ ال ؟  زئاج  اذه  لهف  ًائيش  هنم  ةجوزلا  ىطعت  نأ  نود  هدنع  دقعلاب  موقي  نمو  ةجوزلا  دلاو  هذخأي  غلبملا  اذهو  دقعلا  دنع  هيلع  طرتشي 

ظفح

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  اذه  له  اهب  بهذلا  نم  ةيلح  قيلعتل  وأ  ليمجتلل  تنبلا  ناذآ  قيرخت  هيف  لوقت  رخآ  لاؤس  اهل 

نود3- دلولا  ىلع  لاملا  اذه  عاب  دقو  لام  هيدـلو  ةـعبرأ  نم  رثكأ  تانبو  طقف  دـحاو  دـلو  هدـنع  صخـش  ناك  اذإ  ًاضيأ  هيف  لوقت  ريخأ  لاؤس  اهل 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  اذه  لهف  تانبلا  نود  هل  هبهو  وأ  تانبلا 

مهبولق4- فيلأتل  جرادتسا  كلذ  نأو  ةماعلا  نم  ةنتفلا  ةيشخ  ءاعدا  هنم  سيل  ام  نيدلا  يف  عدتبيو  ةنسلا  نع  دعتبي  نم  ةلماعم  نوكت  فيك  لوقي 
ظفح عمتسأ  يعدي ؟  امك 

ةرورضلا5- تعد  اذإ  زوجت  لهو  مأ ال  تاردخملا  نمض  لخدت  لهو  تائدهملاب  ىمـسي  ام  وأ  ةمونملا  بوبحلا  لوانت  مكح  ام  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  بيبطلا ؟  اهيلإ  دشرأ  وأ 

دوجوبو6- نيفكلاو  هجولا  ادـعام  باجحلاب  هعم  سلجت  نأ  زوجيو  ةـبيطخلا  لهأ  ىلإ  هترايز  رركي  نأ  بطاخلل  زوجي  له  لوألا  اهلاؤس  يف  لوقت 
ظفح عمتسأ  اهلهأ ؟  دوجوب  ةأرملا  ىلإ  اهيف  رظني  طقف  ةدحاو  ةرايز  الإ  بطاخلل  سيل  مأ  امهعم  مرحملا 

ترهطت7- عطقنا  ىتمف  اهنع  مدـلا  عاطقناب  ةربعلا  نأ  مأ  موصت  الو  يلـصت  ًاموي ال  نيعبرأ  سلجت  له  ءاسفنلا  ةأرملا  هيف  لوقت  رخآ  لاؤس  اـهل 
ظفح عمتسأ  رهطلل ؟  ةدم  لقأ  يه  امو  تلصو 

وأ8- رـضاح  تيم  ىلع  ءاوس  لاجرلا  عم  ةالـصلا  هذه  نديؤي  نأ  ءاسنلل  زوجي  لهف  تيملا  ىلع  ةالـصلل  ىداني  مارحلا  دجـسملا  يف  ًانايحأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  بئاغ ؟ 

ظفح9- عمتسأ  ةدحاو ؟  ةينب  عوطتلا  مايص  عم  ءاضقلا  مايص  عمج  زوجي  له  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 

بأد10- دقو  ةبعكلا  ةهج  ديدحتل  ةدعملا  ةلـصوبلا  بسح  تاجرد  ثالث  يلاوحب  حيحـصلا  اههاجتا  نع  ةلبقلا  هيف  فرحنت  دجـسم  انيدل  دـجوي  لوقي 
لهو ةالصلا  ةحص  ىلع  رثؤي  رمألا  اذه  لهف  ةلبقلا  نع  دجسملا  فارحناب  مهنم  نيريثكلا  ملع  مدعل  دجسملا  هاجتا  بسح  ةالصلا  ىلع  سانلا 

ظفح عمتسأ  هتلاح ؟  ىلع  هءاقبإ  حصي  مأ  دجسملا  ليدعت  بجي 

نأ11- ىلع  كلذو  دحاو  ناكم  يفو  ةقئاض  تقو  يفو  يـسفن  مامأ  كلذ  ناكو  مارحلاب  ناميألا  ددع  نم  ًادكأتم  تسلو  مارحلاب  تفلح  دـقل  لوقي 
كلذ للخت  ول  يردأ  الو  جوزتم  يننأ  امبو  هلعف  ىلإ  تدـع  مث  نمزلا  نم  ةدـم  ءيـشلا  كلذ  تكرتو  تعنتما  دـقو  ءايـشألا  نم  ًائيـش  لعفأ  ـال 

ظفح عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  يف  لحلا  وه  امف  هللاب  فلحلا  مارحلاب  فلحلا 

يهو12- اهب  يه  يتلا  ةفرغلا  نم  تجرخو  قلاط  تنأ  ىرخأ  ةرم  اهل  تلق  مث  قلاط  اهل  تلقو  اهمالك  نم  تبـضغو  يتجوزو  انأ  ترجاشت  لوقي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكحلا  امف  اهدالوأ  دنع  ىقبت  نأ  ديرت  يهف  هيف  نكسن  يذلا  تيبلا  نم  جرخت  مل  نآلا  ىلإ 

نبا13- نع  ثرحلا  نبا  ضباقلا  نب  ماشه  نع  لوقي  يطويـسلا  نيدلا  لالج  فلؤملل  ةـمكحلاو  بطلا  يف  ةـمحرلا  باتك  يف  ًاثيدـح  تأرق  لوقت 
اهايإ مالسلا  هيلع  ليربج  ينملع  ةيده  كل  يدهأ  الأ  سابع  نبا  اي  لاق " :  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نع  امهنع  هللا  يـضر  سابع 

مث ةعقاولا  ةروسو  كلملا  ةروسو  رـشحلا  ةروسو  باتكلا  ةحتاف  درو  ءامو  نارفعزب  ةـساط  يف  بتكاف  لاق  هللا  لوسر  اي  ىلب  لاق  ظفحلل 
ركس ليقاثم  ةرشعو  نابللا  نم  ليقاثم  ةثالث  عم  رحسلا  يف  قيرلا  ىلع  هبرشت  مث  فيظن  ءام  نم  وأ  رطم  ءام  وأ  مزمز  ءام  نم  اهيلع  بصت 

مث ةرم  نيـسمخ  باتكلا  ةحتافو  ةرم  نيـسمخ  ةعكر  لك  يف  دحأ  هللا  وه  لق  امهيف  أرقت  نيتعكر  بارـشلا  اذه  دـعب  يأ  كلذ  دـعب  يلـصت  مث 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه  ةحص  ةجرد  امف  ًامئاص "  حبصت 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

082b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.35  ) ( 497  )  ( 290  ) 

 :- تايوتحملا  

دحاو1- مميتب  نولصي  سانلا  ضعب  تدهاش  دقف  اهتقو  يف  ةالص  لك  وأ  ًارصقو  ًاعمج  ًارفس  وأ  ًارـضح  دحاو  مميتب  نيتالـص  ةيدأت  زوجي  له  لوقي 
ظفح عمتسأ  هلعف ؟  ءالؤه  ىلع  اذامف  زوجي  ناك ال  نإو  نيضرف 

يف2- ءاسنلا  ءالؤه  لمح  زوجي  له  ءاسن  مهنيب  نم  ناك  اذإو  ثداحلا  يف  نيباصملا  ذـقنيل  مدـقتي  له  ةرايـس  ثداحب  رمي  امدـنع  لـجرلا  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةبيط ؟  ريغ  جئاتن  ثدحت  امبرو  ملألا  فعاضتل  نهكرت  ول  امبرف  لعفي  اذام  مأ  نهل  مرحم  دوجو  مدع  عم  هترايس 

ءاشعلا3- تيلص  اذإ  ًانايحأو  زوجي  لهف  ًاعم  ىحـضلاو  ليللا  فصن  يلـصأ  نأ  يتبغر  انأف  ىحـضلا  ةالـص  نع  يفكت  ليللا  فصن  ةالـص  له  لوقت 
ةالص دعب  هل  يتالص  ىلع  ةدايز  ىرخأ  ةرم  رتولا  يلصأو  ليللا  فصن  يف  موقأ  ًانايحأو  هيلـصأ  الف  مونلا  ينبلغي  نأ  نم  ًافوخ  رتولا  هدعب  تيلص 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  ءاشعلا 

ظيفحت4- نيملسملا  دالوأ  ملعأ  انأو  ةريبك  ةرسأ  لوعأ  يننأل  ينيفكي  هاضاقتأ ال  يذلا  يرهشلا  يبتار  نكلو  ةيموكح  ةحلصم  يف  لمعأ  انأ  لوقي 
يف ذيملت  لك  نع  لاير  رـشع  ةسمخ  يل  اولعج  مهنكل  كلذ  ىلع  ًارجأ  مهئابآ  نم  بلطأ  ملو  ديحوتلاو  ةفيرـشلا  ةيوبنلا  ثيداحألاو  هللا  باتك 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  ينوديفأ  هاضاقتأ  يذلا  غلبملا  اذه  مكح  امف  ةيشاعملا  يفورظل  مهنم  ًارظن  دحاولا  رهشلا 

ىلع5- رم  اذإ  هنأو  ضرألا  ىلع  فوطي  ًايح  لازي  ـال  مالـسلا  هيلع  رـضخلا  هللا  يبن  نأ  نيملـسملا  نم  ساـنلا  ضعب  معزي  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
نم ًاريثك  راصو  هوفرعي  يك ال  نيناجملا  ةئيهب  سانلا  ىلإ  يتأيو  ًاينغ  راص  ًاريقف  ناسنإلا  كلذ  ناك  نإ  هل  همدقف  ناسحإلا  هنم  بلطو  ناسنإ 
يف دراو  يروطسألا  معزلا  اذه  لهف  مالـسلا  هيلع  رـضخلا  وه  نوكي  نأ  مهنم  ًانظ  ةئيهلا  كلت  لثمب  مهيتأي  نم  لكل  ناسحإلا  نومدقي  سانلا 

ظفح عمتسأ  فيرشلا ؟  ثيدحلا 

هننـسو6- ءوضولا  ضئارف  هناقتإ  مدـع  نع  ًالـضف  اهلمكأب  ةـحتافلا  ةروس  ةءارق  نسحي  نم ال  فلخ  ةالـصلا  زوجت  لـه  هيف  لوقي  ثلاـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اذه  فلخ  ةالصلا  زوجت  لهف  اهريغو  تالطبمو  تابجاو  نم  اهب  قلعتي  ام  لكو  ةالصلا  ناكرأ  كلذكو 

يذلاو7- ةعطقتم  ةقيرطب  نكلو  ةالـصلا  ةضيرف  تيدأ  دق  ةرتفلا  هذه  لاوط  تنكو  ًاماع  نيرـشعو  ةعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ  ةملـسم  ةباش  انأ  لوقت 
قيرط نع  ينتاف  يذلا  يدؤأ  نأ  يلع  له  تاولصلا  نم  ينتاف  ام  يدؤأ  فيك  ملعأ  نكلو ال  ةالـصلا  يف  هللا  نوعب  مظتنأ  نأ  ديرأ  يننأ  ينريحي 

ضورفلا يقاب  عم  اذكهو  ءاضقلا  مث  ضرفلا  يلصأ  ًاءاضق  ضرفلا  يلصأ  ًالثم  رجفلا  يلـصأ  امدنع  يأ  اهلك  ضورفلا  عم  ًءاضق  ضرف  لك  ءادأ 
ةـضيرف عم  ًاضيأ  هسفن  رمألا  قبطني  لوقت  تاف  ام  ىلإ  عوجرلا  مدعو  ةـصلاخلا  ةـبوتلا  عم  ءاضقلا  نود  ًالبقتـسم  اهئادأ  يف  مظتنأ  نأ  يلع  مأ 

يف مالسإلا  مكح  امف  ةأرملل  يعرـشلا  رذعلا  ببـسب  اهيف  رطفأ  يتلا  مايألا  ءاضق  مدع  عم  ةعطقتم  ةروصب  نكلو  موصأ  تنك  ثيح  مايـصلا 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  نأ  يلع  اذامو  كلذ 

083a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.21  ) ( 478  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

نبا1- هدصقي  اذامو  ًاحيحص  مالـسلا  دبع  نب  زعلا  خيـشلا  اهمـسق  امك  ماسقأ  ةسمخ  ىلإ  اهميـسقت  لهو  اهماسقأ  يه  امو  ةعدبلا  يه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ  هللا  مكازج  كلذب  انوديفأ  ةعدبلل  هميسقتب  مالسلا  دبع 

ظفح2- عمتسأ  تارهطملا ؟  وأ  تاليزملا  نم  هريغو  لخلاك  ءاملا  ريغب  ةساجنلا  ةلازإ  زوجي  له  هيف  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

يذلا3- ناكملا  دعبل  ًارظن  مهتارايزو  اهلهأ  ةيؤر  نم  اهمرح  اهجوز  نأ  اهتلكـشمو  تاونـس  عست  ذنم  ةجوزتم  ةأرما  اهنأ  يه  ةلكـشم  اهيدل  لوقت 
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اهدنع راص  نأ  ىلإ  هدعوب  في  مل  هنكلو  ةرم  لوأ  بجنت  نأ  دعب  اهدعوف  ًالافطأ  بجنت  نأ  لبق  مهروزت  نأ  اهجوز  نم  تبلط  دقو  هيف  نوميقي 
ام ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ًاثيدح  تعمس  دقف  انه  محرلا  ةعيطق  مثإ  عقي  نم  ىلع  لوقتف  فلخي  مث  اهدعي  وه  كلذ  عمو  دالوأ  ةعبرأ 

ظفح عمتسأ  محر ؟  عطاق  ةنجلا  لخدي  هانعم ال 

تناكو4- بوبحلا  عاونأ  فلتخمب  عرزت  ةيعارز  ضرأ  نع  ةرابع  فاقوألا  هذهو  صاخـشأ  ةدـع  نم  ةـقباس  فاقوأ  هل  دـجويو  دجـسم  انيدـل  لوقي 
لوجتي نم  كانه  دعي  مل  دمحلا  هللو  مايألا  هذه  هنأ  ثيحو  طقف  ناضمر  رهـش  يف  نولأسي  نيذـلا  نيجاتحملا  ىلع  اهعيب  دـعب  اهتميق  فرـصت 

ىرخأ حـلاصم  يف  اهليوحت  زوجي  له  فاقوألا  هذـه  عوضوم  يف  هنورت  امب  يهيجوتو  يتدافإ  وجرأ  ًاردان  الإ  ةداملا  هذـه  نع  ًاـثحب  عراوشلا  يف 
ظفح عمتسأ  ناضمر ؟  رهش  ريغ  يف  ولو  نينطاوملا  نم  ًاجاتحم  ناك  نمل  وأ  دجسملل 

لثم5- ءايبنألا  روبق  ماقم  لثم  عمشلاب  تاماقملا  ةءاضإب  نورذني  نم  سانلا  نم  نأ  اندالب  يف  تدهاش  امك  ةداعلا  ترج  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
صخش وأ  ناسنإ  لوقي  نأك  مهروذن  نورذني  امدنع  وأ  تابسانملا  ضعب  يف  ءايلوألا  ضعب  تاماقمو  ىسوم  يبنلاو  مالـسلا  هيلع  حلاص  يبنلا 

هذه لثم  زوجت  لهف  ينالفلا  ماقملا  دنع  ةحيبذ  هللا  هجول  حبذأ  وأ  ًالثم  عوبـسأ  ةدـم  ينالفلا  ماقملا  ءيـضأ  فوس  هللا  ءاش  نإ  دـلوب  تقزر  اذإ 
لهف ةعمجلا  ةليل  سيمخلاو  نينثالا  مايأ  يه  اهب  نوئيـضي  يتلا  مايألا  هذه  نوكت  ام  ةداعو  ةزئاج  تيزلاب  وأ  عمـشلاب  ماقملا  ةرانإ  لهو  روذنلا 

ظفح عمتسأ  ةعدب ؟  هنأ  مأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نمز  يف  درو  اذه 

عمتجيو6- بارتلا  هيلع  نوعـضي  مث  ربقلا  تيملا  لخدي  امدنع  دحللا  هلاخدإ  دـنع  وأ  توملا  دـعب  مأ  راضتحالا  دـنع  هتقو  نوكي  ىتم  نيقلتلا  لوقي 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  ةظحللا  هذه  يف  هنقلي  مث  نآرقلا  نم  تايآ  أرقيو  خيشلا  يتأيو  ربقلا  لوح  سانلا 

083b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.29  ) ( 477  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ1- ةالـصلا  رـصقأ  لهف  ًالثم  رهظلا  ةالـص  تبجو  ًابيرقت  رتم  وليك  رـشعب  هيف  ميقملا  يدلب  ىلإ  يلوصو  لبقو  ديعب  رفـس  نم  تمدـق  ول  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  كلذ  نوكي  اهعم  رصعلا  تعمج  ول  لهو  اهمتأ 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  حابم  اهلامعتسا  لهف  بيلص  ةراشإ  لمحت  تاعاس  قاوسألا  يف  دجوي  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

ذإ ال3- هتماقإ  ةـقطنم  نع  دـيعب  وهو  اهتلازإل  ًءام  دـجي  الو  ةـساجنلا  ضعب  اهتباصأ  دـق  سبـالم  يدـتري  وهو  ةالـصلا  هرـضحت  نم  مكح  اـم  لوقي 
كلذ نع  ينوديفأ  ًاضيأ  ةديعب  ةدوصقملا  ةقطنملاو  رفس  يف  نوكي  نأك  ءاهتنالا  ىلع  فرشأ  دق  ةالصلا  تقوو  سبالملا  هذه  ريغي  نأ  عيطتسي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ 

ءاشعلا4- ةالص  نم  يغارف  دعب  الإ  كلذ  ركذأ  ملو  ةساجنلا  ضعب  اهب  سبالم  يف  ءاشعلاو  برغملاو  رصعلا  تيلـص  دقل  هيف  لوقي  رخآ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  مكل ؟  هللا  ركش  ينوديفأ  لمعلا  ام  مأ  ةلاحلا  هذه  يف  ءاضقلا  ينمزلي  لهف 

ةديمحلاو5- ةلـضافلا  قالخألا  مهميلعتو  ءانبألا  بيدأتو  بيذـهت  عقي  امهيلعو  ةديعـسلا  ةرـسألا  ءانب  يف  ًاريبك  ًارود  مألاو  بألل  نأ  ملعأ  انأ  لوقي 
مهئاوهأ ىلع  مهوكرتي  امنإو  ةرخآلاو  ايندلل  هلعف  بجي  امو  نيدـلا  رومأ  يف  مهدالوأ  اوهقفي  رومألا ال  ءايلوأف  يعمتجم  يف  كلذ  دـجأ  ينكلو ال 

ظفح عمتسأ  ةظعوم ؟  هللا  مكداز  ينوظعأ  ىمظع  ةئيطخ  كلتو 

يف6- مهتـشقان  اذإو  دمحمبو  نآرقلابو  ةـبعكلاب  نوفلحي  سانلا  ضعب  ىرأ  ينإف  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ريغب  فلحلا  زوجي  له  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
عمتسأ اذه ؟  مكح  امف  ىلجت ) اذإ  راهنلاو  ىشغي  اذإ  ليللاو   ) لاق هنإ  نولوقي  وأ  اهاحضو ) سمشلاو   ) لاق ىلاعتو  هناحبـس  هللا  نإ  اولاق  كلذ 

ظفح

هلك7- نآرقلا  أرق  هنأك  تارم  ثالث  اهأرقي  نم  نأو  اذه  حيحص  لهف  نآرقلا  ثلث  لدعت  وأ  لثمت  اهنإ  لاقي  صالخإلا  ةروس  هيف  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ   ؟

084a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.24  ) ( 468  )  ( 259  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- دـبال  مأ  هتالـص  زوجت  لهف  مميت  اذإف  لعفي  اذامف  هلامعتـسا  عيطتـسي  دراب ال  هنكلو  ءام  هدـنعو  ةراهط  ىلع  سيل  صخـشلا  ناك  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  هنيخست ؟  وأ  ءاملا  ءيفد  لاح  اهيضقي 

انأ2- لوقي  هحـصنن  امنيحو  هئالمز  كحـضي  نأ  لجأ  نم  هلوسر  ىلعو  هللا  ىلع  ًامالك  لوقيو  حزمي  بابـشلا  ضعب  كانه  هيف  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  نينمؤملا ؟  وأ  لوسرلا  وأ  هللا  وأ  نيدلا  نع  مالكب  حزمي  نأ  هل  زوجي  ًاحزام  ناك  اذإ  لهو  هيلع  نودرت  اذامبف  حزمأ 

لهف3- ىفوتملا  يبأل  ةنس  مرحلاب  تيلـصو  قيتعلا  تيبلا  ىلإ  تبهذ  اذإ  نكلو  رمتعاو  ةرم  نم  رثكأ  هلل  دمحلاو  جح  دقو  ىفوتم  دلاو  يل  لوقت 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  اذه 

ظفح4- عمتسأ  تيملل ؟  نآرقلا  ةءارق  باوث  ءادهإ  زوجي  له 

ىفوتملا5- يدـلاول  هرجأ  تلقو  نيقحتـسملا  ناريجلا  وأ  ىماتيلا  ضعب  ىلإ  هتعفدو  ًائيـش  يأ  وأ  ًاماعط  تيمـسأ  اذإ  هيف  لوقت  ريخـألا  اـهلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يدلاو  ىلإ  هرجأ  لصيو  اذه  زوجي  لهف  صاخلا  يلام  نم  سيلو  يجوز  لام  نم  لاملا  اذه  نكلو 

اوبهذ6- امنيح  ىتح  كلذـب  اهجوز  ربخت  ملو  ةرهاط  ريغ  تناك  قالطلا  تقو  اهنكلو  اهجوز  اهقلط  دـقو  نيلفطل  مأ  اهنإ  لوألا  اهلاؤس  يف  لوقت 
عوجرلا ديرت  اهنكلو  اهلهأ  ىلإ  تبهذ  مث  يقلطت  نلف  الإو  كلذـب  يـضاقلا  يربخت  اهل ال  تلاق  يتلا  اهمأ  نع  الإ  هنع  كلذ  تفخأ  يـضاقلا  ىلإ 

ظفح عمتسأ  ةيرهشلا ؟  ةداعلا  اهبو  عقو  يذلا  قالطلا  اذه  مكح  امف  لامهإلاو  عايضلا  نم  اهلافطأل  ًاظفح  اهجوز  ىلإ 

ٍيضار7- ريغ  انأو  ترفاس  نإ  لاق  نإو  ةديعب  ةفاسمل  كلذ  ناك  ولو  زئاج  لهألا  تيب  ىلإ  جوزلا  نذإ  نودب  رفسلا  له  هيف  لوقت  ريخألا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  لوقلا ؟  كلذ  دعب  رفسلا  لصح  ول  اذه  يف  مكحلا  امف  يلع  ةمرحم  تنأف 

ةليوط8- جاوزلاو  نارقلا  دقع  نيب  يتلا  ةدملا  تناكو  اهيلع  ينارق  تدقعو  اهلهأ  قفاو  دقو  يتابيرق  ىدـحإ  ادـي  ًابلاط  تمدـقت  نأ  ثدـح  لوقي 
ظفح عمتسأ  يسفن ؟  يف  ًارس  قالطلاب  تقطن  ينأب  ًاملع  اذهب  قالطلا  عقي  له  ينوديفت  نأ  وجرأف  اهتقلط  ينم  فعض  ةظحل  يفو  ًادج 

084b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.08  ) ( 491  )  ( 315  ) 

 :- تايوتحملا  

ناك1- ول  ىتح  اذه  يفكي  لهف  هوردق  ام  مهل  عفدن  مث  ةاكزلا  ريدـقتل  ةـنجل  يتأت  داصحلا  مسوم  دـنعو  ةـعرزم  يف  ءاكرـش  ةـعامج  نحن  لوقي 
ظفح عمتسأ  رثكأف ؟  ًاباصن  غلب  اذإ  دئازلا  نع  ةاكز  عفدن  نأ  انمزلي  مأ  هوردق  امم  رثكأ  لوصحملا 

مأ2- لوحلا  هيلع  لاح  اذإ  ًادقن  هعيب  دعب  هتميق  نم  ةاكزلا  جرخن  نأ  ًاضيأ  انمزلي  له  هتاكز  انجرخأ  دق  يذلا  لوصحملا  اذه  هيف  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  هسنج  نم  هتيكزت  يفكي 

نئاك3- لك  نم  هعم  لمحي  نأ  مالسلا  هيلع  حونل  رمأ  هنأ  نينثا ) نيجوز  لك  نم  اهيف  لمحا  انلقو   ) ىلاعت هلوق  ىنعم  له  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
تـضرقنا دق  ةـيحلا  تانئاكلا  نم  ريثكلا  نأ  ىرن  اذاملف  كلذـك  رمألا  ناك  اذإ  ضرألا  ىلع  ةـيحلا  تانئاكلا  ءاقب  ىلع  ةـظفاحملل  نيجوز  يح 

ظفح عمتسأ  ضارقنالل ؟  هقيرط  يف  رخآلا  ضعبلاو 

ظفح4- عمتسأ  هنانب ؟ ))  يوسن  نأ  ىلع  نيرداق  ىلب  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

ول5- ىتح  ةءارقلاب  امهيف  توصلا  عفر  بجاو  يأ  ناتيرهج  رجفلاو  ءاشعلاو  برغملا  تاولـص  يف  نايلوألا  ناـتعكرلا  لـه  لوقي  ثلاـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟  ةءارقلاب  رهجي  مل  نم  ةالص  ىلع  مكحن  اذامبو  ًادرفنم  يلصملا  ناك 

ظفح6- عمتسأ  وهسلل ؟  دجسي  له  اوهس  ةءارقلاب  رهجلا  كرت  ول 

نأ7- ًاملع  كلذ  وحن  وأ  دملا  وأ  وليكلا  تناك  ءاوس  اهب  عابت  يتلا  ةدـحولل  لاير  نينامث  غلبمب  اهداصح  لبق  ةرمث  عرازم  نم  رجات  ىرتشا  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  عيبلا  اذه  لهف  لاير  ةئام  داصحلا  دعب  اهتميق 
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ةلاح8- يف  نهرك  ًاغلبم  ينم  ذـخأ  هنأ  الإ  لباقم  نودـب  اهعرزأ  نأ  ىلع  ضرألا  ةـعطق  ضرـأل  كـلام  صخـش  نم  تذـخأ  اذإ  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاعرش ؟  زئاج  اذه  لهف  اهنم  لصحأ  اميف  ينكراشي  نأ  نود  غلبملا  كلذ  يل  ديعي  هضرأ  هميلست 

ضقان9- فاعرلا  لهو  مأ ال  ةالصلا  لطبت  لهف  يبوث  ىلع  عقوف  ةالصلا  ءانثأ  فاعر  يفنأ  نم  لزن  مث  ةالـصلا  يدؤأ  تنك  اذإ  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ءوضولل 

يسن10- لزن  امدنعو  هديري  يذلا  ناكملا  ىلإ  هتلصوأف  لاير  ةئام  نامثب  ردقت  ةعاضب  لمحي  لجر  يعم  بكرف  تيناو  ةرايس  كلمأ  لجر  انأ  لوقي 
يلعل اهبحاص  نع  ثحبأ  ًاعرـسم  تبهذف  ةرايـسلا  يف  ةعاضب  تدهاش  يتيب  ىلإ  تلـصو  امدنعو  اهب  ملع  نود  تبهذ  ًاضيأ  انأو  بهذو  هتجاح 
ظفح عمتسأ  يدي ؟  نيب  يتلا  ةعاضبلا  هذه  يف  لعفأ  اذام  ًاريخ  هللا  مكازج  ينودشرأ  ًاضيأ  هدجأ  ملو  عوبسأ  ةدم  هنع  تثحبف  هدجأ  ملف  هكردأ 

ظفح11- عمتسأ  ةالصلا ؟.  يف  روسلا  بيترت  سكع  نم  ىلع  وهسلا  دوجس  بجي  له 

طقف12- هحور  مأ  هدسجو  هحورب  ىهتنملا  ةردس  ىلإ  دعص  له  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحمب  جارعملاو  ءارـسإلا  نع  لأسأ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوتفأ 

085a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.30  ) ( 464  )  ( 281  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- رثؤي ؟  مأ ال  اهلح  ىلع  كلذ  رثؤي  لهف  اهيلع  هللا  مسا  نوركذـي  مهنأ  ملعلا  عم  لامـشلا  دـيلاب  مهحئابذ  نوحبذـي  سانلا  نم  ريثك  لوقي 
ظفح

لهو2- نيحلاص  اوناك  نإ  هدعب  نم  هتثرو  هثري  لهف  هللا  لوسر  ًادمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشي  وهو  لصي  مل  نم  تام  اذإ  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  هتزانج  عبتت  لهو  هيلع  ةالصلا  زوجت  لهو  ًالالح  مهثاريم 

لاجرلا3- ضعب  ناكو  رتم  فصن  هعافترا  غلبيو  تنمـسألاب  هيلع  ينبم  وهو  ربق  دجـسملا  اذه  يف  ةرتف  لبق  ناكو  ةيرق  يف  دجـسم  دجوي  لوقي 
نإ مهل  لوقن  نحنو  هللا  ءايلوأ  نم  يلو  هنإ  نولوقيو  نيطلا  نم  هقوف  نوبـصيو  ربقلا  اذه  نوروزي  ةـعمجلا  ةيـشع  ءاج  اذإ  ًاضيأ  ءاسنلا  نمو 

اوحلصأو ةرجحلا  كلت  يف  ماظعلا  اوعضوو  دجسملا  بناجب  ةرجح  يف  دجـسملا  راوج  ىلإ  هيف  امو  ربقلا  اولزع  ةرتف  دعبو  كرـشو  مارح  اذه 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  اذه  مهلعف  مكح  امف  ديدحلا  نم  ًاباب  اهل  اوعضوو  رتم  فصن  عافتراب  تنمسألاب  ربقلا 

نم4- ينعنميو  لب  موصي  الو  يلصي  وهف ال  هلاعفأو  هتافرـصتب  مالـسإلا  نع  ديعب  ناسنإ  وهف  يجوز  يه  يتلكـشمو  ًاثيدح  ةجوزتم  ةاتف  انأ  لوقت 
لمعلا كرتأ  نأ  يلع  حلي  هنكل  ةشيعملا و  فيلاكت  يف  هعم  مهاسأل  ةسردم  لمعأ  يننأ  ًاملع  ريخ  لك  لعف  نم  ينعنميو  ناضمر  ىتح  مايصلا 

يننأ مغر  يتافرـصت  يف  كـشي  وهف  يف  هدواري  يذـلا  كـشلا  وه  يلع  هحاـحلإ  ببـسو  بتاور  نم  هيلع  لـصحأ  اـم  ىلإ  ةـساملا  اـنتجاح  عم 
ًاـضيأ هلمع  وه  كرت  دقو  يب  قثي  كلذ ال  عم  هنكل  اندنع و  باجحلاب  نيكـسمتملا  ةلق  مغر  ةبجحم  الإ  جرخأ  الف  دح  دعبأ  ىلإ  نيدـلاب  ةكـسمتم 

امف تيبلا  يف  سلجو  لمعلا  كرت  كلذ  عمو  ىماتي  هل  ةوخإ  ىلع  فرـصي  هنأ  ًاملع  اهب  موقأ  ةـكرح  لك  يف  ينبقاري  تيبلاب  يبناج  ىلإ  ىقبيل 
يذلا ال لجرلا  اذه  كولس  نم  ريغأ  يك  هلعفأ  نأ  يل  نكمي  اذام  نكلو  قالطلا  هللا  ىلإ  لالحلا  ضغبأف  ينع  هللا  يـضري  هنورت  يذلا  لحلا  وه 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  ينودشرأ  هنيد  الو  هللا  فرعي 

ظفح5- عمتسأ  هيناعم ؟  مهفي  مل  ولو  نآرقلا  أرقي  يذلا  ناسنإلا  باثي  له  لوقي 

كلذ6- وحنو  ةقلخلا  نسحو  ءاكذلا  ثيح  نم  دالوألا  لبقتسمل  براقألا  نم  جاوزلا  نم  لضفأ  دعابألا  نم  جاوزلا  نأ  تعمس  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  ةدعاقلا  هذه  لهف 

؟ 7- اهبوذل صيحمت  اهيفف  بعاتمو  مالآ  نم  ةدالولا  ءانثأ  هيقالت  امل  اهلك  اهبونذ  اهنع  طقـست  دـلت  ةأرما  لك  نأ  حيحـص  له  لوقي  ريخأ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ 

085b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.36  ) ( 452  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

ثالث1- اهمامأ  لاقو  اهحلاص  يلاتلا  مويلا  يفو  كلذ  ىلع  مدـن  مث  هبـضغ  لاح  يف  نيتقلط  اهقلطف  هتجوز  هتبـضغأ  لـجر  يف  مكحلا  اـم  لوقي 
ريخ هللا  مكازج  انودـيفأ  لعفلا  اذـه  لعف  نم  مكح  امف  ًائيـش  كلذ  ىوس  لمعي  ملو  تلبق  تلاقف  قباسلا  يحاكن  ةمـصع  ىلإ  كتعجرأ  تارم 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  ةعجرلا ؟  ىلع  دوهش  داهشإ  نم  دبال  مأ  اذه  يفكي  له  وه  ركذ  ام  بسح  هتجوزل  هعاجرتسا  لاؤسلا 

انرثع3- هساسأ  رفحن  انك  امنيبو  ةريثك  روبق  هبناجب  دجويو  هترامع  تددجو  تيبلا  اذه  مدـهنا  دـقو  يتدـلاو  ةـموحرملا  نم  ًاتيب  تثرو  دـقل  لوقي 
نأ ملعلا  عم  هترامع  تلمكأ  دقو  تيبلا  نع  ًاديعب  رخآ  ناكم  يف  اهتنفدو  ماظعلا  هذه  تذخأف  ةرواجملا  روبقلا  نم  اهنأ  ودبي  ةيلاب  ماظع  ىلع 
انل قحي  لهف  رباقملا  هذه  نع  ًاديعب  اهيف  ينبنل  ًاضرأ  الو  اهريغ  ًاتويب  كلمن  الو  اندادجأ  نع  تويبلا  هذـه  انثرو  دـقو  روبق  راوجب  اهلك  عقت  انتويب 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  مأ ال  مثإ  هيف  يلع  سيل  ديدج  ناكم  ىلإ  ماظعلا  هذهل  يلقن  لهو  تيبلا  اذه  يف  نكسلا 

ًاردق4- تنبلاو  نبالا  نيذهل  كرتو  ًاثاريم  عيمجلل  كرت  دقو  ىرخأ  ةجوز  نم  تنبو  نبا  مهنم  تانب  ثالثو  دالوأ  ةـسمخ  كرتو  صخـش  يفوت  لوقت 
رابكلا ىفوتملا  دالوأ  دحأ  ماقف  هيخأ  نبا  دنع  ةـعيدو  لاملا  اذـه  كرتو  نينـس  سمخلا  زواجتي  امهرمع ال  نأ  ًاملع  لاملا  ثلث  لداعي  مهمـساب 

دحأ اولأس  دقو  ثراول ] ةيصو  ال   ] هيف لوقي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ًاثيدح  فرعي  هنأ  ةجحب  لاملا  اذه  عم  ةكورتملا  ةيصولا  ضقنو 
ثاريملا عيمج  ىلإ  ثلثلا  اذـه  مضي  نأ  بجي  لاقف  رخآ  اولأسو  راغـصلا  غلبي  ىتح  عدوملا  دـنع  لاملا  ىقبي  نأ  بجي  لاـقف  مهدـنع  ءاـملعلا 

ظفح عمتسأ  ثراول ؟  ةيصو  فيرشلا ال  ثيدحلا  نم  مهفي  اذامو  اذه  يف  يعرشلا  مكحلا  وه  امف  ةثرولا  عيمج  ىلع  عزوتو 

اذه5- نم  ءاهتنالا  دعبو  ةيعارزلا  تالآلاو  تانيكاملا  حالـصإو  عرازملا  يف  لوجتلا  بلطتي  اذـه  هلمعو  ةكرـش  يف  لغتـشي  لجرلا  ناك  اذإ  لوقي 
هئاطعإ ىلع  رـصي  هنكلو  هلوانت  مدع  لواحي  سكعلاب  لب  كلذ  لماعلا  بلطي  ملو  ددحم  ريغ  لاملا  نم  ًاغلبم  لمعلا  اذه  بحاص  هيطعي  لمعلا 

ظفح عمتسأ  هلوانت ؟  هل  زوجي  مأ ال  ًالالح  دعي  اذه  له  ةكرشلا  نم  هبتار  ىلإ  ةفاضإ 

كلذ6- دعب  اهتكرت  مث  اهيخأ  عم  اهمأ  نم  تعـضر  انأو  يخأ  عم  يمأ  نم  تعـضر  اهنأ  تملع  كلذ  دعبو  نيلفط  تبجنأو  يتلاخ  ةـنبا  تجوزت  لوقي 
مث اذـه  مرحي  الف  اهيخأو  كيخأ  عم  امنإو  ةرـشابم  امكنيب  نكي  مل  عاضرلا  ماد  ام  يل  اولاق  سانلا  ضعب  تلأس  اـمنيح  نكلو  عاـضرلا  ببـسب 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  اذه  يف  عرشلا  مكح  امف  نيرخآ  نيلفط  تبجنأو  كلذ  دعب  اهتعجرتسا 

086a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.43  ) ( 455  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

جوجأي1- مه  نمف  ضرألا ))  يف  نودـسفم  جوجأمو  جوجأـي  نإ  نينرقلا  اذ  اـي  اولاـق   )) فهكلا ةروس  يف  لـجو  زع  هللا  لوقي  هيف  لوقي  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  نودجوي ؟  نيأو  جوجأمو 

يفو2- لزانملا  يف  لمعتسي  يئابرهك  عون  دئاصملا  هذه  نمو  بابذلا  ةصاخو  تارشحلا  دئاصم  لامعتسا  عاش  هذه  انمايأ  يف  اهلاؤس  يف  لوقت 
اهيلع تعقو  اذإ  ثيحب  ءابرهكلل  ةـلقان  ةـيديدح  خايـسأ  هب  طيحي  هيلإ  تارـشحلا  بذـجي  قرزأ  رون  نع  ةرابع  يهو  اهريغو  ةـيراجتلا  تالحملا 
هدحو هللا  الإ  رانلاب  بذعي  هنأل ال  اهلامعتـسا  زوجي  هنإ ال  لوقي  نم  سانلا  ضعب  نم  تعمـس  دقو  اهب  راملا  يئابرهكلا  رايتلا  اهلتق  تارـشحلا 

ظفح عمتسأ  هيف ؟  مكحلا  امو  كلذ  يف  اذه  لخدي  لهف 

يف3- ةبوتكم  ريغ  يتجوز  نأل  ةافوتملا  اهتخأ  مسا  ىلع  اهتجوزتف  جاوزلا  دقع  يف  اهمـسا  ريغ  مساب  اهتجوزتو  يلاخ  تنب  نم  جوزتم  انأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  دقعلا ؟  اذه  مكح  امف  ديدحتلاب  اهنس  فرعن  الو  ديلاوملا  لجس 

يف4- حيوارتلا  ةالص  اهدعب  نمو  ءاشعلاو  برغملا  يتالص  ناضمر  يف  مهب  يلصأ  ةجوزو  تاوخأو  ةنسم  مأو  فيفكو  فيعض  خيش  بأ  يل  لوقي 
لضفألا لهف  حيوارتلا  ةالص  هيف  ماقت  يذلاو  دجسملا  يف  ةالـصلا  ىلإ  تبهذو  مهتكرت  اذإ  اهنودؤي  نل  مهنأ  ملعأ  ينأل  انعمجت  يتلا  رادلا  ةحاس 
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؟  ليللا تاعاس  يف  ةصاخ  دجسملا  لوصو  نم  نونكمتي  نيذلا ال  يترسأ  دارفأ  مؤأ  نأ  مأ  دجسملا  يف  ةعامجلا  عم  يلصأو  يـسفنب  وجنأ  نأ 
ظفح عمتسأ 

هل5- يلـصملا  نأب  نومعزيو  هنومـسي  امك  يدـيزلا  بهذـملا  نوعبتي  ةـعامج  طسو  نميلا  يحاون  نم  ةـيحان  يف  شيعأ  هيف  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
هللا الإ  هلإ  الو  هلل  دمحلاو  هللا  ناحبـسو  هللابو  هللا  مسب  هلوقب  اهلدبتـسي  نأ  وأ  برغملا  نم  ةريخألا  ةعكرلا  يف  ةحتافلا  أرقي  نأ  يف  رايخلا 

مامإلا ناك  اذإ  ام  ملعأ  الف  ًارـس  تاعكرلا  هذه  لك  يف  ةءارقلا  تناك  املو  ءاشعلاو  رـصعلاو  رهظلا  نم  ةريخألا  تاعكرلا  يف  لعفي  كلذـكو 
مل نمل  ةالـص  هنأب ال  تملع  دقو  هرـس  يف  ةءارق  امع  ةلاح  لك  يف  هلأسأ  نأ  يف  ًاجرح  تدجو  ينأ  امك  ةـيعدألا  هذـه  أرقي  وأ  ةـحتافلا  أرقي 

هفلخ يتالص  نأ  مأ  ًادرفنم  يلصأ  وأ  ةعامجلا  رجأ  نم  مرحأ  ىتح ال  هفلخ  يلـصأو  ةحتافلاب  أرق  هنأب  نظلا  ىلع  ينبأ  لهف  باتكلا  ةحتافب  أرقي 
ظفح عمتسأ  معن ؟  اهب  أرقي  مل  وأ  باتكلا  ةحتافلاب  أرق  ًءاوس  ةحيحص 

ول6- ىضرلا  مامت  ًايضار  نوكيـس  هنأ  نم  ًانقيتم  تنك  اذإ  هملع  نود  ملـسملا  يخأ  لام  نم  يتجاح  يـضقأ  نأ  يل  زوجي  له  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  دعب ؟  اميف  كلذب  ملع  وأ  ًادوجوم  ناك 

086b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.10  ) ( 471  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

ةـسردملا1- ةنجل  نم  ضيوفتب  كلذ  ناكو  ةـسردملل  ةـيلاملا  نوؤشلا  ةرم  لك  يف  يل  تدنـسأف  نادوسلا  يف  نيتسردـمب  ًاملعم  تلمع  لوقي 
يف راصف  دـصق  نود  لاومألا  هذـه  نم  ءزج  تفلتأ  يننأ  تسـسحأ  يننأ  الإ  يـصرحو  ةـنامألل  يتاعارم  مغربو  نيملعملاو  ءابألا  نم  ةـنوكملا 

زوجي لهف  ىرخأ  لحارم  ىلإ  اولقتنا  ةرتفلا  كلت  ذيمالتو  تارم  ةدع  تلدبت  ةـسردملا  ناجل  نأ  امك  ةدودـحم  ةـميق  هل  فرعأ  يننأ ال  الإ  يتمذ 
نورت اذام  مأ  رـشابم  ريغ  قيرطب  هباحـصأل  هتدوعل  نامـضو  جرحلل  ًايـشاحت  ًالثم  ةبتكم  لكـش  يف  ةـسردملا  ىلإ  هتداعإو  غلبملا  كلذ  ريدـقت 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  ينودشرأ 

هب2- تقدـصت  ام  ببـسب  باوث  نم  هلانأ  ام  سمخ  وأ  عبر  وأ  فصن  نع  كل  توفع  ظفللاب  اهل  لوقأ  نأب  يتجوز  بلاطت  هيف  لوقي  ريخـألا  هلاؤس 
لهف ينم  ًاضرب  هيف  فرصتلاب  هب  اهل  تحمس  ام  دودح  يف  مهاردو  ءاسكو  ماعط  نم  يبايغو  يروضح  يف  يلام  نم  هب  يتقدصت  ام  يلام  نم 
كلذ ناك  نإو  هقح  قح  يذ  لك  ءاطعإب  لـيفكلا  وه  هدـحو  هللا  نأ  مأ  هرخآ  ىلإ  سمخلا  وأ  عبرلا  وأ  فصنلاـب  دـيدحتلاب  كـلذ  ظـفلأ  نأ  حـصي 

ظفح عمتسأ  ذفني ؟  هدنع ال  امو  روصتن  امم  عسوأ  هباوثو  هللا  ةمحر  نأل  اهل  ءزج  ءاطعإ  نم  عنامأ  انإف ال  حصي  ديدحتلا 

اي3-  ] هصن ام  هنع  هللا  يـضر  يلع  مامإلل  لاق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  ىلإ  ريـشت  ةيـصو  لمحت  ةصاصق  ناوخإلا  دحأ  ىلإ  ىدـهأ  لوقي 
[ موصخلا ءاضرإ  ةنجلاب  كناكم  ظفح  ةبعكلا  ةرايز  مهرد  فالآ  ةعبرأب  قدصتلا  هلك  نآرقلا  ةءارق  يهو  ءايـشأ  ةـسمخب  يتأت  نأ  الإ  منت  يلع ال 

تأرق اذإو  هلك  نآرقلا  تأرق  دقف  دـحأ  هللا  وه  لق  تأرق  اذإ  كنأ  ملعت  امأ   ] ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  لاقف  هللا  لوسر  اي  كلذ  فيكو  يلع  لاق 
لك ىلع  وهو  تيميو  يحي  دمحلا  هلو  كلملا  هل  هل  كيرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  تلق ال  اذإو  مهرد  فالآ  ةعبرأب  تقدصت  دقف  تارم  عبرأ  ةحتافلا 
تلق اذإو  ةنجلا  يف  كناكم  تظفح  تارم  رشع  ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  تلق ال  اذإو  ةبعكلا  ترز  دقف  تارم  رـشع  ريدق  ءيش 

لاوقألا هذه  ةحص  ىدم  ام  وه  لاؤسلا  موصخلا ] تيـضرأ  دقف  تارم  رـشع  هيلإ  بوتأو  مويقلا  يحلا  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  ميظعلا  هللا  رفغتـسأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  وه  امف  نآرقلا  ثلث  لدعت  دحأ  هللا  وه  لق  صالخإلا  ةروس  نأ  هملعأ  يذلاو 

ظفح4- عمتسأ  هتدئاف ؟  يه  امو  مونلا  دنع  هركذ  بحتسملا  ءاعدلا  وه  ام  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  ثيداحألا ؟  ضعب  يف  اهب  حرصم  دئاؤف  كانه  له  وأ  يتلا  ةدئافلا  يه  ام 

ظفح6- عمتسأ  هيلإ ؟  ةجاح  نودب  لاجرلل  ةبسنلاب  نويعلا  يف  لحكلا  لامعتسا  مكح  ام  هيف  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

ةهجلا7- ىلإ  ةوكـشب  لماعلا  مدـقتف  هترجأ  نم  هنامرح  دـصقب  لماعلا  اذـه  لمع  ركنأ  لمعلا  بحاص  نكلو  رخآ  صخـش  دـنع  لمعي  لجر  لوقي 
نولماجي عيمجلاو  هدـنع  لامع  وأ  هل  ناريج  امإ  مه  هلمع  نوفرعي  نيذـلا  صاخـشألا  نكلو  هلمع  ىلع  دوهـش  راضحإ  هنم  اوبلطف  ةـلوؤسملا 

ءالؤه يف  مكحلا  امو  هبعت  ةرجأ  نم  لماعلا  اذه  نامرح  دـيري  يذـلا  لمعلا  بحاص  يف  مكحلا  امف  مهتاداهـشب  ءالدإلا  اوضفرف  لمعلا  بحاص 
ظفح عمتسأ  قحلا ؟  ةداهش  اومتك  نيذلا  صاخشألا 
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087a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.40  ) ( 508  )  ( 321  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- هلوقب  اذه  يلعف  يلع  ركنأف  نيقاسلا  فصتنم  ىلإ  نيلجرو  نيدضعلا  فصتنم  ىلإ  يدي  تلـسغف  صخـش  مامأ  تأضوت  لوقي  لوألا  هلاؤس 
لاق هنأ  هانعم  ام  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ثيدح  درو  هنإ  هل  تلقف  هلوسرو  هللا  دح  ىدـعت  دـقف  ءوضولا  يف  ءاضعألا  لسغ  يف  داز 

يبنلا نع  تبثي  مل  ثيدـحلا  اذـه  لاقف  لعفيلف  هترغ  ليطي  نأ  مكنم  عاطتـسا  نمف  ءوضولا  راـثآ  نم  نيلجحم  ًارغ  ةـمايقلا  موي  ىتمأ  ىعدـت 
ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  كلذ  نع  انتدافإ  وجرأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

لطبت2- لهف  تقولا  مدـقت  هنأ  ملعي  نكي  مل  هنأ  ملعلا  عم  ًالثم  لقأ  وأ  قئاقد  رـشعب  ةالـصلا  تقو  لـبق  ناـسنإلا  ىلـص  اذإ  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  تقولل  هتفلاخمب  هملع  دعب  ةداعإلا  هيلع  لهو  هتالص 

ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟  هئزجت  له  تقولا  ريغ  يف  ىلص  هنأب  هلهج  رمتسا  اذإ  معن 

يحـص4- رذعل  مايـصلا  عيطتـسي  الو  نيكاسم  ةرـشع  معطي  نأ  كلمي  الو  ًانيكـسم  هنيمي  نع  رفكي  نأ  دـيري  يذـلا  نيميلا  فلاح  ناك  اذإ  لوقي 
نأ عيطتـسي  الو  ًانيكـسم  نيثالث  هب  معطي  ام  دجي  ناك ال  اذإ  ناضمر  يف  موصلا  ةيدف  صوصخب  كلذكو  لعفي  اذامف  مايـصلا  نم  هعنمي  ضرمو 
هللا مكازج  انودـيفأ  نيكـسملاو  ريقفلا  نيب  قرف  كانه  لهو  ًانيكـسم  ءرملا  نوكي  ىتم  ينعي  نيكـسملا  تافـص  يه  امو  لعفي  اذاـمف  موصي 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟

نوموقي5- مهو  ضئارفلا  ضعبل  مهكرت  نورربيو  هسفنب  لقتـسم  تادابعلا  نم  ءيـش  لك  نإ  نولوقي  سانلا  ضعب  هيف  لوقي  يناثلا  هلاؤس  اذـه 
لوقتف نيبجحتت  الو  نيلصت  اذامل  اهل  تلق  نإف  اههجو  ىلع  رامخلا  عضت  الو  يلصت  ةأرما  وأ  موصي  الو  يلصي  ًاصخـش  دجن  ًالثمف  رخآلا  اهـضعبب 

يل حمـست  فورظلا ال  نكلو  بجاو  هنأ  فرعأ  لوقت  نم  نهنمو  هدحول  رامخلا  ىلعو  اهدحو  ةالـصلا  ىلع  ينبـساحي  هللاو  هدحول  ءيـش  لك 
ةلوبقم ةحيحص  ةالص  ةرفاس  جرخت  يتلا  ةأرملا  ةالـص  نوكت  لهو  ضعبب  رفكلاو  باتكلا  ضعبب  ناميإلا  سنج  نم  اذه  سيلأ  كلذب  مكيأر  امف 

ظفح عمتسأ  باجحلا ؟  نم  اهعنمي  يذلا  وه  اهجوز  ناك  ول  مكحلا  امو 

وه6- ام  يردـت  اهنكلو ال  اهنم  ضفرب  كلذ  نوكي  بيـصن ال  لصحي  الو  جاوزلل  بلطت  يهو  اهرغـص  ذـنمف  ًاماع  نورـشعو  ةـسمخ  اهرمع  لوقت 
لصألا نم  ةركفلا  هذه  تضفر  اهمأ  نكلو  جاوزلا  نع  باجح  اهل  كتنبا  نإ  اهمأل  سانلا  لاقف  لامجلا  ةطسوتم  ةيعيبط  ةناسنإ  يهف  ببسلا 
لامعأ ةدع  كل  نإ  اهل  تلاقف  ةخيـش  اهل  لاقي  ةأرما  ىلإ  اهدحول  ةاتفلا  تبهذ  مايألا  نم  موي  يفو  ءايـشألا  هذـهب  قدـصت  الو  هللا  فاخت  اهنأل 
نيميلا فتكلا  ىلعو  ردصلا  ىلع  قلعي  ام  اهنم  ءايشأ  ةدع  اهل  تلمعو  كلذ  ىلإ  امو  ةيهاركلاو  قلقلاو  ةفيظولاو  جاوزلا  اهنمض  نم  ةبوجحم 

ام امأ  بطاخ  يأ  اهباب  قرطي  ملو  رثكأو  نارهشو  رهش  ىـضمو  اهتدلاو  نع  رـسلاب  ءايـشألا  هذه  لمعتـست  تيقبف  شريو  برـشي  ام  اهنمو 
تاذو نسحأ  اهتلاح  تحبـصأو  تريغت  كلذ  دعب  سانلا  ىرت  نأ  هركت  يهف  حيحـص  وهف  هيناعت  ام  امأ  ةـفظوم  يهف  لمعلا  صوصخب  اهل  هتلاق 
ضعبو ءافلخلاو  لوسرلا  ءامـسأل  ًاراركت  هلخادب  تدجو  هتحتف  امدـنعو  ةأرملا  كلت  اهل  هتطعأ  يذـلا  باجحلا  اذـه  قزمت  نأ  اهلابب  رطخ  ةرم 

ام لهو  جاوزلا  نع  ةاتفلا  نوذوعـشملا  هلمعي  يذـلا  باجحلا  عنمي  نأ  حيحـص  له  لأستف  ًاعيمج  اهتقرحف  ةـبيرغلا  ءامـسألا  ضعبو  لـسرلا 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  هقيزمت  نم  هب  تماق 

087b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.03  ) ( 468  )  ( 277  ) 

 :- تايوتحملا  

اهكرت1- مأ  اهركذ  لضفألا  وه  امو  هفالخ  وأ  دهشتلا  يف  ءاوس  هيلع  ةالصلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلل  ةدايسلا  ركذ  زوجي  له  هيف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هب  لسوتلا  زوجي  لهو 
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نم2- ةدابع  يأب  لسوتلا  هيلع  سيقن  له  نكل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلاب  ناميإلاب  ًالثم  ـالإ  لـسوتلا  نوكي  ـال  اذـه  ىلع  نذإ  هللا  مكباـثأ 
ظفح عمتسأ  ةحلاصلا ؟  هلامعأ  نم  لمعب  وأ  هموصب  وأ  ناسنإلا  ةالصب  ًالثم  لسوتلاك  تادابعلا 

هانعمس3- امل  نكلو  هدحو  هللا  يف  كلذ  يف  يداقتعا  نكلو  عفنت  الو  رـضت  اهنأ ال  ًادقتعم  تنك  اذإ  ةحرـضألا  ةرايز  زوجت  له  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟  اعد  نمل  هللا  بيجتسيو  ةرهاطلا  ةنكمألا  هذه  نأ  نم 

مهنأ4- ملعلا  عم  يتلاخ  وأ  يلاخ  وأ  يتمع  وأ  يمع  وأ  يتخأ  وأ  يخأ  نم  لكل  لاملا  ةاكز  نم  ًابيصن  يطعأ  نأ  يل  زوجي  له  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  حيحصلا ؟  ىنعملاب  ءارقف  وأ  نيكاسم  اوسيل 

دنعو5- ةالـصلا  ميلـست  اوملـسي  نأ  دعب  ةرـشابم  ةالـص  لك  بقع  نيتدجـس  نودجـسي  سانلا  ضعب  انتدـلب  يف  دـجوي  هيف  لوقي  ريخأ  لاؤس  هل 
ةيناثلا ةدجسلا  امأو  ةعامج  يف  ةبوتكملا  ةالصلا  اودأ  نأ  مهل  هقيفوت  ىلع  هلل  ًاركش  ىلوألا  ةدجـسلا  نودجـسي  مهنأ  اوباجأ  كلذ  نع  مهلاؤس 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اذه  مهلوق  حيحص  لهف  ةنسلا  يف  لصأ  لمعلا  اذه  نأ  نومعزي  مهف  ركشلا  ىلع  ركش  يهف 

تلقف6- حيبق  مالكب  اهيلع  ملكتت  يهو  اهتعمـسف  مهافت  ءوس  يتدـلاو  نيبو  اهنيب  لصح  ىلوألا  يهو  امهادـحإ  نيتأرما  نم  جوزتم  لجر  انأ  لوقي 
ًالوأ مكحلا  امف  نكـسلا  يف  يمأ  نع  اهلـصف  يلع  طرتشت  اهنكلو  اهعاجرتسا  تلواح  دـقو  اهتيب  ىلإ  تبهذو  يتخأ  وأ  يمأ  لثم  كتلعج  اـهل 

ظفح عمتسأ  ًايدام ؟  كلذ  عيطتسأ  تنك ال  نإ  لمعلا  امو  يتدلاو  نع  اهلصفب  اهبلط  يبلأو  اهعاجرتسا  زوجي  لهو  اهل  يلوق  يف 

088a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.26  ) ( 493  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيآلا ؟  رخآ  ىلإ  برغملاو ))  قرشملا  لبق  مكهوجو  اولوت  نأ  ربلا  سيل  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  امهنم ؟  ةبوتلا  ىلع  مزع  نم  لعفي  اذامو  امهمكح  امو  ناتهبلاو  ةبيغلا  نيب  قرفلا  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

نوكت3- يلوقب  اهـسرامأ  تنك  ةئيـس  ةداع  نع  عالقإلل  قـالطلاب  تفلح  يتجوز  ىلع  لوخدـلا  لـبقو  نارقلا  دـقع  دـعب  لوـألا  هلاؤس  يف  لوقي 
ناك هنأ  ملعلا  عم  نيميلا  هذه  يف  مكحلا  امف  ةداعلاك  ةيجوزلا  انتايح  ترمتساو  ىرخأ  ةرم  اهيلإ  تعجر  يننكلو  اهيلإ  تدع  اذإ  ًاقلاط  يتأرما 

ةداعلا هذه  نع  عالقإلل  نكلو  قالطلا  ضرغب  تسيل  ةينلا  تناك  اذه  قالطلاب  فلحلل  ةيادبلا  دنعو  اهيلو  ملع  الو  اهملع  نود  يسفن  نيبو  ينيب 
هللا مكدافأ  مكنم  ةدافإلاو  نانئمطالا  ةدايز  ًايجار  عقي  الف  اهمامأ  سيل  ماد  ام  نيميلا  نأب  تبجأ  يننأ  ةـيجوزلا  انتايح  يف  يرارمتـسا  ببـسو 

ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟  نسحأ  انع  مكازجو 

ظفح4- عمتسأ  هب ؟  قطن  ًاقوطنم  ًامالك  هسفن  عم  همالك  ناك  اذإ  اميف  مكحلا  اذه 

اهتقرو5- اهل  لسري  فوس  هنأب  اهل  دـكؤي  وهو  ًالثم  اهل  لاق  نأـب  قـالطلا  ىنعم  لـمحي  اـمب  هتجوز  ىلع  جوز  عقوأ  اذإ  لـه  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ًاقالط  اذه  دعي  لهف  قالطلا  ةقرو  ينعت  ةقرولا  نأ  اهيدل  موهفمو 

هءوضو6- ضقتني  ىتح  هب  ىلصي  نأ  هب  ىلصيس  مأ  اهب  ىلصيس  يتلا  ةالصلا  ةيمست  ءوضولا  يف  طرتشي  له  لوقي  ءوضولاب  قلعتي  ريخألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ةالص ؟  نم  رثكأل  ناك  ولو 

ةليوطلا7- ةرشعلا  هذه  دعب  هنكلو  تانبلاو  دالوألا  هل  تبجنأ  دقو  ةنس  نيثالثو  سمخ  براقي  ام  ذنم  اهجوزت  يذلا  اهجوز  نم  وكشت  اهتلاسر  يف 
ددوت لك  ضفري  هنكلو  هاضر  بسكت  نأ  تلواح  دقو  ءيـش  لك  نمو  ةسلاجملاو  مالكلا  نم  اهرجهو  ةئيـس  ةلماعم  اهلماعي  حبـصأو  اهل  ركنت 
يهو اهجوزت  هنأب  ًاملع  اهلهأ  ىلإ  تبهذو  هتكرت  ول  اميف  مكحلا  نع  لأست  يهف  اهتابلطل  هتيبلت  مدعو  اهل  هضفر  ىلع  رـصيو  هيلإ  برقتو  اهنم 

هلاثمأو جوزلا  اذه  ىلإ  ةحيـصن  ءادسإ  ًاضيأ  وجرتو  ةليوطلا  نينـسلا  كلذ  لك  مغر  هعم  تشاعو  هيلع  تربص  اهنكلو  ًاضيأ  اهاضر  نودبو  ةميتي 
ظفح عمتسأ  معن ؟  هيدهي  نأ  هللا  لعل 

ظفح8- عمتسأ  مأ ال ؟  مرحت  طقف  تاعضر  ثالث  ناسنإلا  مأ  نم  تعضر  يتلا  ةلاخلا  تنب  له 

088b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.15  ) ( 459  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- قحتسم  نوكي  نأ  طرـش  ىلع  ءاسن  عبرأ  دافحأل  هتادئاع  نوكت  نأ  ىلع  فقولا  صنيو  فئاطلاب  فوحجلا  فقو  ىمـسي  فقو  كانه  لوقي 
نم رشعلا  نأو  هلضفو  هتمعن  نم  انيلع  معنأ  دق  ىلاعت  هللا  نأ  امبو  هموي  توق  مهدحأ  كلمي  نيمدعم ال  ءارقف  عبرألا  ءاسنلا  دافحأ  نم  فقولا 
يأر امف  زوعلاو  رقفلا  طرـش  ءافتنا  ينعي  امم  فقولا  اذه  رظانل  لماكلاب  صـصخي  رـضاحلا  تقولا  يف  لاير  فلأ  يتئامب  ردـقي  فقولا  لخد 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا 

ًءانب2- فقولا  اذـه  عير  نم  تمرح  دـقو  ةرـسأ  لوعأو  بلاط  يننأ  ثيح  نيقحتـسملا  لقأ  يننأ  امب  لوقي  اهل  هبتنا  مل  هلاؤس  يف  ةـيقب  لئاسلل 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  ءيش  نم  ينامرحو  لكشلا  اذهب  فقولا  اذه  يف  فرصتلا  هل  قحي  لهف  هرظان  رمأ  ىلع 

عمتسأ3- مالكلا ؟  اذه  ةحـص  ىدم  امف  ًارون  هألمو  هردص  حتفو  كلم  هءاج  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ًادمحم  انديـس  نإ  ليق  لوقي  لوألا  هلاؤس  يف 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  هتشيعم ؟  اهنم  بستكي  هل  ةراجت  نيحلاصلا  وأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  يف  حيدملا  لعج  نم  مكح  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

لامكإل5- اماقف  نيتريخألا  نيتعكرلا  اكردي  مل  نالجر  نيلصملا  نمو  ةالـصلا  يف  ةدايزب  وهـس  نع  مالـسلا  دعب  مامإ  دجـس  لوقي  ريخأ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  كلت ؟  امهتالص  مكح  امف  امهتالص  لامكإ  دعب  الو  مامإلا  عم  ادجسي  ملو  امهتالص 

يتلا6- تادـعاسملاو  ةأفاكملا  ضعب  نمو  نينـسحملا  نم  ًالام  عمج  دـقو  ملعلل  ًابلط  رخآ  دـلب  ىلإ  هدـلب  كرت  صخـش  لوـألا  هلاؤس  يف  لوقي 
لجأ ول  مكحلا  امف  هدـلب  ىلإ  ةدوعلل  يقابلا  هيفكي  امبر ال  هتاكز  جرخأ  ولو  لاملا  اذـه  ىلع  لوحلا  لاح  دـقو  هدالب  ىلإ  ةدوعلا  دـيريو  اـهاقلت 

ظفح عمتسأ  هدلب ؟  ىلإ  هلوصو  دعب  ام  ىلإ  ةاكزلا 

ةجيتن7- نكلو  كلذ  يف  ةبغر  وأ  دصق  نود  ءاسنلا  ضعبل  ةسمالم  ثدحي  ًانايحأو  ةطلتخمو  ةـيعامج  اندـلب  يف  لقنلا  لئاسو  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  اهنع ؟  انل  ىنغ  الو  ةليسولا  هذه  الإ  كلمن  نحنو ال  لمعلا  امو  كلذ  ىلع  مثأن  لهف  ماحزلا 

اهقلطي8- مث  ةـسمخ  وأ  رهـشأ  ةـعبرأ  ةدـم  اـهجوزتيل  رخآ  صخـش  عـم  قـفتا  مث  تاـقلط  ثـالث  هتجوز  قـلط  لـجر  هيف  لوـقي  ريخأ  لاؤـس  هل 
حاكنلا اذه  لهف  ديدج  دقعب  ًالعف  لوألا  اهعجرتسا  مث  كلذ  لصح  دقو  اهعاجرتسا  يف  بغرو  اهقالط  ىلع  مدـن  يذـلا  لوألا  اهجوز  اهعجرتسيل 

ظفح عمتسأ  لطاب ؟  مأ  حيحص 

089a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.31  ) ( 485  )  ( 284  ) 

 :- تايوتحملا  

هذه1- يف  لعفي  اذامف  رصعلا  لصي  مل  هنأ  ركذت  ةالصلا  ءانثأ  يفو  برغملا  ةالص  يف  لخدو  ًايسان  رـصعلا  لصي  مل  مامإ  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟ 

ينم2- بلطي  تقولا  لوخدب  يملعل  ةالصلا  ميقأ  نأ  ديرأ  املك  حبصلا  ةالص  دنعو  ديدج  مامإ  انءاج  نأ  ثدحو  نذؤم  لمعأ  انأ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مامإلا ؟  يل  نذأي  ىتح  ةالصلا  ميقأ  نأ  زوجي  هنأ ال  حيحص  لهف  قيض  تقولا  نأ  مغر  مامإلا  يل  نذأي  ىتح  سلجأ  نأ  نولصملا 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  ءيش  كلذ  يف  لهف  توصلا  ربكم  يف  عفترم  توصب  ناذألا  دعب  دراولا  ءاعدلاب  تيتأ  اذإ  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 

ظفح4- عمتسأ  كلذل ؟  طرتشي  اذامو  اهسفنل  تجح  نأ  دعب  ىفوتملا  اهيبأ  نع  جحت  نأ  تنبلل  زوجي  له  لوقت  لوألا  اهلاؤس 

عراشلا5- فيصرب  تمطتراف  ةرايـسلا  ىلع  ةرطيـسلا  دقف  ام  ببـسلو  عراوشلا  دحأ  يف  هترايـس  دوقي  ناك  ملـسم  لجر  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 
هنأ نيبت  دقو  كلت  هتباصإب  ًارثأتم  يفوت  مايأ  ةدع  دعبو  ىفشتسملا  ىلإ  اهرثإ  ىلع  لقن  ةغلاب  ةباصإ  ةرايسلا  هتباصأف  لجر  هيلع  يـشمي  ناكو 

ظفح عمتسأ  اهلاثمأو ؟  ةلاحلا  هذه  يف  هيلع  اذامف  رارفلاب  ذال  قئاسلا  اذهو  ةيحيسملا  سئانكلا  ىدحإ  يف  يروك 

يمأك6- يه  اهل  تلق  بضغلاو  ناطيشلا  لعفبو  ًايلاح  يعم  ةدوجوملا  يتجوز  ىلع  راهظ  ينم  ثدح  ًابيرقت  تاونس  نامث  يلاوح  ةدم  نم  لوقي 
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قتع يهو  ميركلا  نآرقلا  يف  ةروكذملا  راهظ  ةرافك  يلع  بجي  هنأ  ينمهفأو  ةصقلا  هتمهفأو  ناميإلاب  مهل  دوهشملا  ءاملعلا  دحأ  ىلإ  تبهذو 
مدعلو ًانيكسم  نيتس  ىلع  هب  قفنأ  ام  كلمأ  ةنـسلا ال  كلت  يف  ريقف  لجر  يننألو  ًانيكـسم  نيتس  ماعطإ  وأ  نيعباتتم  نيرهـش  مايـص  وأ  ةبقر 

لافطأب اهنم  تقزرو  ةدملا  هذه  ةـليط  يتجوز  تعقاو  دـقف  نيعباتتم  نيرهـش  مايـص  ىلع  يتعاطتـسا  مدـعو  ةـبقر  قتع  ىلع  يتعاطتـسا 
كلذ نوكي  نأ  ىشخأو  ديدش  رعذو  فوخ  يف  شيعأ  مايألا  هذه  يننأ  الإ  ًايبسن  ملعتمو  موصأو  يلـصأ  باش  يننأ  ملعلا  عم  ثانإو  روكذ  ةسمخ 
امف ناريجلا  ىلع  اهتعزوو  ًافيغر  نيتس  ددع  تيرتشا  يتجوز  يترـشاعم  نم  نيموي  دعب  هنأ  ركذأو  راهظلا  كلذ  بابـسأب  يلع  هللا  بضغ  نم 

انأ مك  ىلاعت  هللا  ملعيو  هللا  بنج  يف  تطرف  ام  ىلع  مدـنلاو  سأيلا  ةايح  شيعأ  انأف  يلع  ىلاـعتو  هناحبـس  هللا  يـضرأ  ىتح  هلمعأ  يذـلا 
ظفح عمتسأ  ريخلا ؟  هيف  امل  هللا  مكقفو  يريمض  يضريو  ينحيري  لمع  ىلإ  يداشرإ  وجرأف  روعذمو  فئاخ 

ءايشألا7- هذه  دحأ  ىلع  ةردقلا  ىلإ  صخشلا  هتمذ  يف  ًانيد  اذه  ىقبي  له  مايصلا  نع  زجعلا  ةلاح  يفو  قتعلا  وأ  ماعطإلا  نع  راسعإلا  ةلاح  يف 
ظفح عمتسأ   ؟

اهنأ8- نومعزي  ماعطلا  هيف  يذلا  ءانإلا  ءاطغ  ىلع  ةرمت  نوعـضي  رخآ  تقو  ىلإ  ماعطب  ظافتحالا  نوديري  امدـنع  اندـنع  سانلا  ضعب  ىرأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  ديحوتلا ؟  ضقاني  ام  اذه  مهلعف  يف  لهف  اهوحنو  تارشحلاك  ءوس  لك  نم  هظفحت 

مأ ال9- هيلإ  مهدشري  ام  اومهفي  يكل  برع  ريغ  هوعمتسم  ناك  اذإ  ةيبرعلا  ةغللا  ريغب  بطخي  نأ  ةعمجلا  بيطخل  زوجي  له  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  نيعمتسملا ؟  ةغل  تناك  امهم  ةيبرعلا  ةغللاب  الإ  ةبطخلا  زوجت 

ضرألا10- نم  ةعطق  ءارشب  يدلاو  ماقو  رصمب  يدلاول  هلسرأ  لام  نم  هيلع  لصحتأ  ام  لكو  تاونـس  تس  ةدم  نم  ةكلمملا  يف  لمعأ  انأ  لوقي 
ةارتشملا ضرألا  ليجستب  يدلاو  ماقو  نينب  ةثالثو  تانب  سمخ  ةوخأ  ةينامث  اننأ  ملعلا  عم  ينم  عيجشتبو  هل  اهلـسرأ  يتلا  غلابملا  نم  ةيعارزلا 

نهلك تانبلا  يتاوخأ  نأب  ًاملع  يمساب  اهنم  ًاضعب  وأ  ضرألا  لجـسي  نأب  يدلاول  يتبلاطم  يف  قح  يل  ناك  اذإ  امع  ةدافإلا  وجرأف  وه  همـساب 
ظفح عمتسأ  هل ؟  هتثعب  يذلا  لاملا  نم  ةارتشم  يهو  راغص  نينبلاو  تاجوزتم 

089b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.37  ) ( 488  )  ( 276  ) 

 :- تايوتحملا  

عم1- نيتريخألا  نيتعكرلاب  يفتكي  نأب  زوجي  لهف  نايلوألا  ناتعكرلا  هتتاف  دقو  ميقم  مامإ  عم  ةـيعابر  ةالـص  يف  ًامومأم  رفاسم  ىلـص  اذإ  لوقي 
هعم ملـسيف  هتالـص  مامإلا  يهني  ىتح  ةيناثلا  ةعكرلا  دعب  سلجي  نأ  هل  زوجي  لهف  اهلوأ  نم  ةالـصلا  كردأ  وأ  رـصق  ةالـص  اهنأ  ىلع  مامإلا  اذه 

ظفح عمتسأ  هلاح ؟  لك  يف  الك  يف  همامإ  عابتا  همزلي  مأ  ًارصق  هتالص  نوكتو 

ثدحي2- يذلا  نكلو  حبرلا  نع  ًاثحب  مهلاومأب  اهيف  نومهاسملا  رثكو  ةفلتخملا  اهعاونأب  ةيراجتلا  تاكرـشلا  اذه  اننامز  يف  ترـشتنا  دـقل  لوقي 
يذلا دنسلا  عيبيف  اهب  مهاس  يتلا  مهـسألا  تادنـسب  ةرجاتملا  نم  هنكلو  ةكرـشلا  كلت  لمع  نم  سيل  حبر  ىلع  لصحي  نيمهاسملا  ضعب  نأ 

عمتسأ مأ ال ؟  حيحـص  ةقيرطلا  هذهب  لماعتلا  اذه  لهف  كاذ  هتقو  يف  تادنـسلا  هذه  ةميق  بسح  رثكأ  وأ  نيتئامب  هعيبي  لاير  ةـئام  ًالثم  هتميق 
ظفح

هلعفأ3- نأ ال  قالطلاب  ءيـش  ىلع  تفلح  دـقف  اذـه  يفلحب  ملع  اهل  سيلو  نادوسلا  يف  يتجوزو  ةـكلمملا  يف  قالطلاب  فلح  يلع  عقو  لوقي 
له قالطلا  عوقو  ةلاح  يفو  كلذب  ملعت  يه ال  نآلا  ىتحو  نآلا  نم  رهشأ  ةينامث  لبق  فلحلا  نأ  ًاملع  قلاط  يتجوز  لهف  هتلعفو  تيـسن  دقو 
هب ظفلتلا  خيرات  نم  عقي  ناك  اذإف  نآلا  ىلإ  ملعت  ملو  رهـشأ  ةينامث  هيلع  ىـضم  تفلـسأ  امك  هب  اهملع  تقو  نم  مأ  هب  ظفلتلا  نيح  نم  ربتعي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكظفح  ينوديفأ  اهعاجرتسا  ىلإ  ليبسلا  فيكف  ةدعلا  نم  تجرخ  اهنأ  اذه  ىنعمف 

اهنأب ال4- تدافأ  يلـصت  نأ  اهنم  تبلط  امنيحو  ناضمر  موصت  اهنأ  ًاملع  يلـصت  اهنكلو ال  تانب  عبرأ  اهنم  يلو  ةأرما  نم  جوزتم  اـنأ  لوقي  هلاؤس 
اذامو مأ ال  كلذ  حصي  لهف  جـحلا  ةـضيرف  ةـيدأتل  اهراضحإ  يونأ  انأف  اهعم  يفقوم  نوكي  فيك  ةدافإلا  وجرأو  ةءارقلا  فرعت  الو  ةالـصلا  فرعت 

ظفح عمتسأ  اهوحن ؟  هلعفأ  نأ  يلع 

ينديرتو5- ةروسيم  ةيداملا  اهتلاح  يتنبو  يبأ  نم  تخأو  خأ  يلو  طقف  ةدحاو  تنب  الإ  يل  سيلو  لام  يدنعو  دـمحلا  هللو  جوزتم  لجر  انأ  لوقي 
جوزتم يننأب  ملعلا  عم  اهيخأل  اهصخي  ام  ليجـست  ءيـشلا  سفن  ديرت  كلذك  يتخأو  يخأ  وه  يذلا  اهمعل  ةكرتلا  نم  اهـصخي  ام  لك  لجـسأ  نأ 
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نأ يخأل  اهتلجـس  ول  ىـشخأ  تقولا  سفن  يفو  اهبيـصن  يف  طرفأ  نأ  دـيرأ  انأو ال  اهنوهركي  مهنكلو  ًائيـش  بجنت  ملو  تنبلا  مأ  ريغ  ةأرماـب 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  حلصألا  لمعلا  ىلإ  يداشرإ  وجرأف  تيبلا  نم  يتجوزو  انأ  ينجرخي 

اهعانقا6- تلواحف  ينم  قالطلا  بلط  ىلع  ترصأ  اهنكلو  فالخ  ضعب  لصح  دقو  لافطأ  ةسمخ  اهنم  يلو  يمع  ةنبا  نم  جوزتم  لجر  انأ  لوقي 
يلع تمرحو  قلاط  تنأ  اهل  تلقف  اهنم  يبضغ  دتشا  ىتح  كلذ  ىلع  ترـصأ  اهنكلو  ةنـسحلا  ةبقاعلاب  دوعي  يذلا ال  اذه  اهرارق  نع  عوجرلاب 

اهدالوأو اهتيب  ىلإ  تعجرو  اهلعف  ىلع  تمدـنو  اـهيراجم  ىلإ  هاـيملا  اوداـعأو  ناريجلاو  لـهألا  طـسوت  كـلذ  دـعبو  ىرخأو  اـيند  يمأـك  تنأو 
ظفح عمتسأ  اذام ؟  مأ  قالط  مأ  ةرافكلا  هيف  بجت  ًاراهظ  اهل  يلوق  ربتعي  لهو  ةلاحلا  هذه  يف  يلع  بجي  ام  ىلإ  ينودشرأ 

لثم7- هلـسغ  عطتـسأ  ملف  ًاكتهتم  همـسج  ناكو  ةدالولا  ثيدح  لفطلا  اذـهو  راج  رهن  ءام  يف  بايثلا  نم  درجمو  تيم  لفط  ىلع  ترثع  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  ترركت  ول  هلعفأ  يذلا  امو  لسغ  نود  هل  ينفد  يف  مثإ  يلع  لهف  مالسإلا  ةعيرش  بسحو  ىتوملا 

ظفح8- عمتسأ  مميي ؟  تالاحلا  هذه  لك  يفف  ربخأ  امك  هترشب  يف  كتهت  وأ  ةغلاب  ةباصإل  ًالثم  تيملا  لسغ  رذعتم  ناك  اذإ  اميف  لسغلل  ةبسنلاب 

قاروأب9- لجسم  هنأل  هرييغت  عطتسأ  ملو  نسحم  اي  ينيداني  ينفرعي  نم  لكو  ىنسحلا  هللا  ءامسأ  نم  وهو  نسحم  يمـسا  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  ينوديفأ  يلع  مأ  مسالا  اذهب  ينامس  نم  ىلع  اذه  يف  بنذلا  عقي  نم  ىلعو  هوركم  مأ  مارح  اذه  لهف  ةيمسر 

ةقلطم10- تنأ  ًالئاق  اهجوز  اهيلع  فلحف  اهعم  تفلتخا  يتلا  اهتخأ  ببـسب  ةداشم  اهجوز  نيبو  اهنيب  تلـصح  ةرم  تاذو  ةجوزتم  ةأرما  يه  لوقت 
اهترايزل اهتعدو  اتحلاصتو  اهنم  ردب  امع  ترذتعاو  اهتخأ  تءاج  نيرهش  يضم  دعبو  كتخأ  تيب  تلصو  نإ  تارم  ثالث  ةقلطم  تنأ  ةقلطم  تنأ 

اهل اهجوز  قالط  دعب  اهتخأل  اهترايز  يف  مكحلا  نع  لأست  اهنكلو  كلذ  نم  عنامي  ملو  رثأتي  مل  كلذـب  اهجوز  ملع  نأ  دـعبو  اهلزنم  يف  اهترازو 
ظفح عمتسأ  تبهذ ؟  يه  نإ 

090a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.88  ) ( 418  )  ( 306  ) 

 :- تايوتحملا  

يتيبرت1- يبأ  مأ  يتدـج  تلوتو  رهـشأ  ةـثالثب  يتدالو  دـعب  يتدـلاو  تيفوت  دـقو  اماع  نيثـالثو  ةـسمخ  رمعلا  نم  غلبأ  باـش  اـنأ  لـئاسلا :  لوقي 
تدرأ املو  كاذ ،  نآ  ًالماح  نكت  ملو  نيـسمخلا  نس  يف  تقولا  كلذ  يف  يهو  ًاـضيأ  يعاـضرإب  يه  تماـق  مث  ىرخأ  ةـجوز  نم  ينتعـضرأف 
يتدج نم  عاضرلا  كلذ  ببـسب  ينيد  عن  ام  جاوزلا  اذـه  يف  لهف  ةديعـس  ةايح  اهعم  شيعأ  نآلا  انأو  يبأ  تخأ  يتمع  ةـنبا  نم  تجوزت  جاوزلا 

ظفح عمتسأ  نآلا ؟  لمعلا  امف  عنميام  هيف  ناك  اذإف 

ًاـضرأ2- كرتو  ناتجوزتم  ناتنبلاو  نيتنبو  ءانبأ  ةـثالث  نع  يأ  هل  نيتخأو  يدـلاول  نيوخأو  يدـلاو  نع  يفوت  دـقو  دـج  يل  ناك  لوقي  لوألا  هلاؤس 
حيحص لهف  ناتجوزتم  امهنأ  ةجحب  ًائيـش  مهيتخأ  اوطعي  ملو  هاوخأو  يدلاو  ىفوتملا  ءانبأ  اهمـستقا  دقو  ًانادف  نيتس  يلاوح  ىلإ  لصت  ةيعارز 

ظفح عمتسأ  نآلا ؟  اولعفي  نأ  مهيلع  اذامف  كلذك  نكي  مل  اذإو  ثرإلا  يف  تنبلا  قح  طقسي  جاوزلا  نأ 

ًالام3- كرتو  كلذ  دعب  اندلاو  يفوت  مث  ًايح  ناك  هتافو  تقو  اندلاوو  نيلفط  فلخو  اندحأ  يفوت  دقو  ءاقـشأ  ةوخأ  ةسمخ  نحن  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةكرتلا  نم  بيصن  ىفوتملا  خألا  يلفطل  لهف 

ظفح4- عمتسأ  ةثرولا ؟  نيب  هتكرت  مسقن  فيكو  هتدلاوو  هدلاو  هثري  لهف  ًالام  كرتو  نيتنباو  هتدلاوو  هدلاو  نع  صخش  يفوت  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

ظفح5- عمتسأ  ًاوهس ؟  ناك  امبر  نكل  هتلاسر  يف  اذه  حضوي  مل  وه  ةدوجوم  ةجوزلا  نأ  انضرف  ول 

لمع6- دقعب  ينرـضحأ  هنأل  ًانيعم  ًاغلبم  يـشاعم  نم  رهـش  لك  هل  عفدأ  نأ  امإ  يلع  ضرف  دقو  لامعألا  لاجر  دحأ  عم  لمعأ  انأ  لئاسلا :  لوقي 
غلبملا اذه  كلمأ  انأو ال  هراتخأ  عقوم  يأ  يف  لمعلا  يف  ًارح  نوكأو  لاير  فالآ  ةينامث  لداعي  ام  ةـلماك  دـقعلا  ةـميق  هل  عفدأ  نأ  امإو  يدـلب  نم 

هل لحي  لهف  ىرخأ  ةرم  يدلب  ىلإ  يعاجرإب  موقيـسف  الإو  ينم  هبلط  يذلا  غلبملا  رهـش  لك  هل  عفدأو  هللا  ىلإ  يرمأ  ضوفأ  فوسو  مخـضلا 
ظفح عمتسأ  ينيبج ؟  قرعو  يبسك  نم  وه  يذلا  لاملا  اذه  ذخأ 

هعم7- اهكرشي  هنأ  ةجرد  ىلإ  ةيعرـشلا  اهقوقح  لكب  موقي  ناكو  ةنـس  نيثالثو  سمخ  نع  لقت  ةدم ال  هعم  تشاع  جوز  اهل  ناك  ةلئاسلا :  لوقت 
ىلإ اهباوث  لصيو  اهلعفت  يتلا  لامعألا  يه  امو  اهجوزل  اـمهباوث  نوكي  نيتعكرب  اهتالـص  عبتت  نأ  اـهل  زوجي  لـه  لأـستف  هتالـص  وأ  هتقدـص  يف 

ظفح عمتسأ  اهجوز ؟ 
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090b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.52  ) ( 464  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

نيب1- قيرطلا  ىلع  يهو  رـضاحلا  انتقو  ىتح  اهيف  ربقي  لاز  ةـميدق ال  ةربقم  هبو  يداوب  نيميقم  لب  نيلقنتم  ريغ  اـننكلو  ودـبلا  نم  نحن  لوقي 
ىلع ريـسللو  يـشاوملل  ةريغـصلا  قرطلا  ضعب  ًاضيأ  اهللختيو  ةدحاو  ةربقم  يهو  نيفـصن  حبـصت  ثيحب  تارايـسلل  قيرط  اهمـسقي  نيعلض 
مدعل ةروكذملا  قرطلا  كلت  لامعتسا  نم  يداولا  اذه  يف  نونكسي  نيذلا  سانلا  فرصن  نأ  عطتسن  ملو  تارايسلل  ًاقيرط  انحتف  دقو  مادقألا 
ريسن امدنع  ةلكشملا  هذه  نم  صلختلا  فيكف  اهريغو  منغلاو  رقبلاك  تقو  لك  اهيلع  ريست  تاناويحلا  كلذك  ةرركتملا  انحئاصنل  مهتباجتـسا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  مأ ال  كلذب  مثأن  له  تقو  لك  اهيلع 

ةجحب2- نوءاشي  نم  نوعفنيو  نورـضي  مهنأ  نومعزي  لب  ًاملع  ءاهقف  اوسيل  ءاهقف  مهنأ  نومعزي  سانلا  ضعب  اندـنع  دـجوي  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
نم صلختن  فيكو  ةيلهاج  تافارخ  مأ  حيحص  كلذ  لهف  تابسانملا  نم  ريثك  يف  لوقلا  اذه  نورركيو  نوديري  نم  اهب  نوبيصي  ةهرش  مهل  نأ 

ظفح عمتسأ  لاهجلاو ؟  نسلا  رابك  لثم  نولوقي  اميف  مهنوقدصي  سانلا  ضعب  نأب  ًاملع  كلذ 

ثحبأ3- نأ  ينترمأ  دقو  نيفوتملا  اهدالوأو  اهجوزو  اهتدلاوو  اهدلاو  نع  اهتثرو  كالمأ  اهدنعو  انتيب  يف  نكست  تناك  يل  ةبيرق  ةأرما  كانه  لوقي 
ىلع عيقوتلاو  امهتدهاشمل  باهذلا  تدارأ  امنيحو  نيعقوملا  تنيع  دقو  مدهم  ميدق  دجـسم  ءانب  ةداعإل  ًافقو  امهعير  نوكي  نيعـضوم  نع  اهل 

مهدشأو كلذ  ضراعي  نم  مهيفف  فقولا  اذهب  ءافولا  اهتثرو  مزلي  لهف  هرثإ  ىلع  تيفوت  ةرايـس  ثداح  اهل  لصح  كلذـب  ةـصاخلا  تادنتـسملا 
ىلع دوهـش  يدـل  نكي  مل  نإو  مهنع  ًامغر  اهتكرت  نم  ذـخؤي  مأ  فقولا  مامتإ  ىلع  مهتقفاوم  مزلي  لهو  كلذ  كلمي  لهف  اـهتنبا  جوز  ةـضراعم 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  كاذ  نآ  اهفاقيإ 

يف4- قحلا  كلمي  له  تنبلا  هذـه  جوز  ادـع  ام  مهعيمج  ةـثرولا  قفاوف  كلت  اهترايز  ىلع  بترتي  ناك  فقولا  تاـبثإ  يف  يـضملا  نأ  انـضرف  ول 
ظفح عمتسأ  ةضراعملا ؟ 

ةيآلا5- هذهب  لدتسي  لهو  ءيش ))  لك  نقتأ  يذلا  هللا  عنص  باحـسلا  رم  رمت  يهو  ةدماج  اهبـسحت  لابجلا  ىرتو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  لوقت 
ظفح عمتسأ  ضرألا ؟  نارودب  لوقلا  ةحص  ىلع 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  لوألا |   |

091a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.23  ) ( 457  )  ( 252  ) 

 :- تايوتحملا  

كش1- الو  مهسبالم  تلتبا  دقو  نوجرخيف  ةجاحلا  ءاضقل  ةصصخملا  تامامحلا  لخاد  نوئـضوتي  ءوضولا  نوديري  امدنع  اندنع  سانلا  ضعب  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مهلعف  مهل  زوجي  لهو  كلت  مهسبالم  يف  ةالصلا  حصت  لهف  تاساجنلا  نم  ولخت  تامامحلا ال  نأ 

نمل2- فشكنت  هتروع  لعجي  امم  ءوضولل  صـصخملا  ناكملا  يف  يجنتـسي  وأ  هتجاح  يـضقي  ضعبلا  لوقي  ًابيرقت  عوضوملا  لوح  رخآ  ٌلاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  زوجي  لهف  هلوح 

اذه3- لهو  عوبـسألا  مايأ  لضفأ  هنأ  ًاملع  موي  هدعب  موصي  وأ  ٍمويب  همدقتي  نأ  نود  مايـصلاب  ةعمجلا  موي  دارفإ  نع  يهنلا  يف  ةـلعلا  يه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  ءاضق ؟  مايص  ناك  ول  ىتح  مأ  عوطتلا  مايصب  ٌصاخ  يهنلا 

ةعوجرم4- يخأ  لاقف  كتقلط  تلقو  اهنم  تبـضغف  انعم  ًادوجوم  يخأ  ناكو  ٌشاقن  يتجوز  نيبو  ينيب  لـصح  موي  تاذو  جوزتم  لـجر  اـنأ  لوقي 
هترـضحب نم  لاقو  قلاط  يه  جوزلا  لاق  اذإ  نولوقي  سانلا  ضعبف  ةـلاحلا  هذـه  لثم  يف  ٌقالط  عقي  لهف  ةنـس  دـعب  الإ  ةـعجر  ريغ  تلقف ال 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  هلعفأ  نأ  نآلا  يلع  اذامو  ٌحيحص  اذه  لهف  ةعوجرم  ربتعت  اهنإف  ةعوجرم 

ظفح5- عمتسأ  مهمأ ؟  نم  عضرأ  مل  يننأ  ًاملع  عاضرلا  نم  يتوخإ  نوحبصي  اهتوخإ  لهف  رهش  ةدم  يمع  ةنبا  تعضرأ  يتدلاو  لوقت 

ةدـم6- داوسلا  انـسبلو  ةـعمجو  ٍسيمخ  لك  هربق  ةرايز  انررق  نأ  هيلع  نزحلا  انب  غلب  دـقو  ةـكرعملا  يف  لـتق  يمع  هيف  لوقت  يناـثلا  اـهلاؤس 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
92

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26467
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

؟  هلوسر ةنـسو  هللا  باتكل  ٌةـفلاخم  مأ  ٌةحيحـص  يه  له  لامعألا  هذـه  يف  مكحلا  امف  ضرألا  نع  هربق  هلهأ  عفر  دـقو  ًاموي  نيثالثو  ةـسمخ 
ظفح عمتسأ 

ىدحإ7- يف  ةجاح  هل  تناك  نم  اذه  يف  لخدـي  لهف  يـشترملاو  يـشارلا  هيف  نعلي  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  ًاثيدـح  تعمـس  لوقي 
لطاب ىلإ  قحل  ٌرييغت  وأ  ٍدحأل  ٌملظ  كلذب  سيلو  ًاتاتب  ضقنت  مل  وأ  تلطعتل  كلذ  لعفي  مل  ولف  اهئاضقل  لاملا  ضعب  لذـبيو  ةيمـسرلا  رئاودـلا 

ظفح عمتسأ  ًاعرش ؟  ٌزئاج  اذه  لثم  نأ  مأ 

091b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.45  ) ( 457  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

دقو1- ةـعمجلا  ةالـص  نوميقي  مهنكلو ال  اهب  نيميقم  ءالقع  نيغلاب  ًالجر  نيرـشعو  ٍدـحاو  لاـجرلا  نم  اهناكـس  غلبي  ٍةـيرق  يف  نكـسأ  اـنأ  لوقي 
ةعمجلا ةالص  نأ  ةجحب  كلذ  نوضفري  مهنكلو  هللا  باتكل  مهأرقأ  انأف  مهب  ةالصلاو  مهب  ةبطخلل  ٌدعتـسم  انأو  ةعمجلا  يلـصن  نأ  مهيف  تلواح 

مكيف هللا  كراب  انوديفأ  اذه  يف  يتعاط  مهيلعو  انأ  مأ  ٍقح  ىلع  مه  له  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  مكحلا  امف  اهلهأ  نم  نيعبرأ  ددـع  اهبوجول  مزلي 
ظفح عمتسأ   ؟

ًادـلو2- بجنت  ملو  تانبلا  ةرثكل  تبـضغف  نييرخأ  نيتنباو  تارملا  ىدـحإ  يف  تانب  مأوت  تبجنأ  تانب  ةـعبرأ  اهلو  دـحاو  ٌدـلو  اـهل  يتدـلاو  لوقي 
يه ربتعت  لهف  تنبلا  كلت  تيفوتف  ةعبـسلا  مايألا  هذه  لالخ  ًدحاو  ًةرم  اهتعـضرأف  عاضرإ  نود  ًمايأ  ةعبـس  ىرخألا  تكرتو  ًةدـحاو  تعـضرأف 

ظفح عمتسأ  نآلا ؟  هلعفت  نأ  اهيلع  اذامو  كلذ  يف  ةببستملا 

نم3- ٌمداق  انأو  ةدـج  يف  مايألا  ضعب  تمقأ  دـقو  ىلاعت  هلل  ًاعوطت  ًةرمع  يدؤأ  رفاسأ  نأ  لـبق  دـيرأ  ينكلو  يدـلب  ىلإ  رفـسلا  يونأ  اـنأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  نأ  يلع  بجي  اذام  مأ  ةدج  نم  ةرمعلاب  مرحأ  نأ  زوجي  لهف  ميصقلا 

اهلمحو4- اهنم  نقفـشأو  اهنلمحي  نأ  نيبأف  لابجلاو  ضرألاو  تاوامـسلا  ىلع  ةـنامألا  انـضرع  انإ  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ةنامألا ؟  هذهب  دوصقملا  ام  الوهج ))  ًامولظ  ناك  هنإ  ناسنإلا 

فصنو5- ةنـس  هعم  اهل  راصو  هلاعفأ  الو  هلاوقأ  يف  هللا  يقتي  هنأو ال  يلـصي  هنأب ال  جاوزلا  دعب  تفـشتكا  ٍلجر  نم  تجوزتو  اهل  هللا  ردق  لوقت 
ىلإ باهذلا  نع  تعنتما  دقف  رارـشألا  لعف  مهلعفو  لوسعملا  مالكلاب  نورهاشي  نيذلا  هتدلاوو  هدـلاو  ةـبغرل  ًةـيبلتو  ًاركذ  ًادـلو  هنم  تبجنأو 
ىتح اهلهأ  بنذ  امف  ًةرئاح  تحبـصأف  كلهأ  وأ  انأ  ينيب  يراتخا  اهل  اهجوز  لاق  دـقف  ًابيرقت  ٍرتم  ةـئامب  ىوس  اهنع  دـعبي  هنأ ال  ًاملع  اـهلهأ  تيب 
تيب ىلإ  بهذأو  يلفطو  يجوز  كرتأ  مأ  قسافلا  جوزلا  اذه  دنع  ىقبأو  يلهأ  عطاقأ  له  ينودشرأ  لوقتف  ٍبنذ  نودب  مهنم  مرحنتو  مهعطاقت 

ظفح عمتسأ  ةعجر ؟  نود  يلهأ 

ينديرت6- اهنأ ال  ًةيعدم  ةاتفلا  ينتـضفر  دقعلا  ثودح  ىلع  ٌرهـش  ىـضم  نأ  دعبو  يعرـش  ٍحاكن  دقعب  ٍةميرك  ٍةرـسأ  نم  ٍةاتف  ىلع  تدـقع  لوقي 
يف اهلهأ  عم  ترواشت  دـقو  ىودـج  نود  نكلو  ببـسلا  فرعأ  يكل  يدـهج  ىراصق  تلذـب  دـقو  ينم  جاوزلا  ىلع  ًةـقفاوم  تناك  اـهنأ  ًاـملع 

فلأ نيثالث  غلبم  ترـسخ  دـق  يننأ  ًاملع  دـقعلاب  بوتكملا  بسح  هتعفد  ام  كل  دـيعن  فوسو  كيلع  اهرابجإ  عيطتـسن  نحن ال  اولاقف  عوضوملا 
تدـقع نأ  دـعب  ضفرلا  اهقح  نم  له  يتدافإ  وجرأف  اهنم  جاوزلا  يف  بغرأ  تلز  انأو ال  كلذ  ىلع  دوهـش  يدـنعو  حاكنلا  دـقع  موي  يف  لاير 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  اهل  سيل  مأ  اهيلع 

092a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.66  ) ( 464  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

ءزجلا1- لسغ  بجي  بوثلا  وأ  ندـبلا  تباصأ  ول  ىنعمب  اينولوكلا  اهب  قلحي  لهف  كلذـك  تناك  اذإو  تاـساجنلا  رئاـسك  ةـسجن  رمخلا  لـه  لوقي 
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تاحفصلا يلامجإ 

26655

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

26نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 92نيدجاوتملا 

ءزجلا1- لسغ  بجي  بوثلا  وأ  ندـبلا  تباصأ  ول  ىنعمب  اينولوكلا  اهب  قلحي  لهف  كلذـك  تناك  اذإو  تاـساجنلا  رئاـسك  ةـسجن  رمخلا  لـه  لوقي 
ظفح عمتسأ  وأ ال ؟  هتباصأ  يذلا 

سبالملا2- نم  هباصأ  ام  لسغ  بجي  ًاسجن  ربتعي  له  هريغ  وأ  فنألا  نم  ناك  ٌءاوس  ناسنإلا  دسج  نم  جراخلا  مدـلا  مكح  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هلكأ ؟  نع  انيهن  يذلا  حوفسملا  مدلا  وه  امو  ءوضولا  ضقنيو 

ظفح3- عمتسأ  محللاب ؟  ٌصاخ  وه  مأ  ًامومع  ءاشحألاو  دبكلاو  ةدعملا  لمشي  ريعبلا  محل  لكأ  نم  ءوضولا  له  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 

يف4- هدوجو  ةليط  ةالصلا  كرتي  ةطيسب  تناك  ولو  ةيلمع  هل  لمعو  ىفـشتسملا  يف  مهدحأ  مون  اذإ  سانلا  نم  ًاريثك  ىرن  لوقي  ريخأ  ٌلاؤس  هل 
انناوخإل مكهيجوت  امو  كلذب  نورذعي  لهف  ةرشبلا  ىلع  وأ  بوثلاب  امإ  تاساجن  هيلع  همسج  نأو  ءوضولا  نم  نكمتي  هنأ ال  هتجحو  ىفشتسملا 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  اذه  يف  مكحلا  مهيلع  ىفخي  نيذلا 

092b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  1.72  ) ( 481  )  ( 291  ) 

 :- تايوتحملا  

نايدألا1- دحأب  نيدي  مهيناثو  مالـسإلاب  هل  ةقالع  ًاقلطم ال  ةيـسوجملا  نيدب  نيدي  ٌلجر  مهلوأ  مهتافـص  ةيتآلا  ءالؤه  عم  انعمجت  دـق  لمعلا  فورظ 
ةسمخلا مالسإلا  دعاوق  قبطي  تقولا ال  سفن  يف  هنكلو  هب  نمؤيو  مالسإلاب  نيدي  مهعبارو  نايدألل  ٌركان  مهثلاثو  مالسإلاب  ةخوسنملا  ةيوامسلا 

مكحب اننأ  وه  يلاؤسو  هللا  ريغب  نيعتـسيو  ثيغتـسي  هنأ  كلذ  ىلع  دز  يعرـش  ٍرذـع  ريغب  ًايئاقلت  كـلذ  كرتيو  لـمعلا  ىلع  ةردـقلا  عم  ًاـيلمع 

ٍةيحان نم  انمزليو  ءالؤه  نم  ٌدـحاو  تومي  دـق  ًاضيأو  نحن  مهلدابن  ًةراـتو  ًةرم  مالـسلاب  اـننولدابي  ةدـحاو  ٍةحلـصم  يف  دـحوملا  لـمعلا  فورظ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  اذه  لك  يف  مالسإلا  مكح  امف  ةيزعتو  نفدو  ٍةالص  نم  ءازعلا  مسارم  رضحن  نأ  ةلامزلا  مكحب  ةيناسنإ 

ةالـصلاك2- ىلاعت  هللا  ضئارف  نودؤي  الو  كلذـب  نوفتكيو  نيكاسملا  ضعبل  ةـيداملا  تانوعملا  نومدـقي  سانلا  ضعب  دـجوي  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
امب ةنجلا  نولخديـس  مهنأو  نوبنذي  مث  هللا  ضئارف  نودؤي  يذـلا  نم  هللا  دـنع  ٌريخ  مهنأو  تاحلاصلا  نولمعي  مهنأ  نوعدـيو  امهريغو  موصلاو 

ًاـضيأ مهنأل  اهنم  نومرحي  مهو ال  نوبنذيو  ضئارفلا  نودؤي  نيذـلا  ىلع  تمرح  امبرو  ضئارفلا  نودؤي  نيذـلا  لبق  ٍةـيدام  ٍتانـسح  نم  اومدـق 
ظفح عمتسأ  اوناك ؟  امنيأ  ءالؤه  لثم  يف  مكحلا  امف  نيبنذم  ريغ  بولقلا  ضيب 

دعي3- ملو  ريغـصلا  هدـلو  جرخ  اذإ  جرخي  لهو  ًاعم  امه  وأ  هيدـلاو  دـحأ  تاـم  اذإ  هفكتعم  نم  فكتعملا  جرخي  لـه  لوقي  ريخـألاو  ثلاـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  هلزنم  وأ  هتاكلتمم  يف  رانلا  تلعتشا  وأ  اهبورغ  ىتح  سمشلا  علطم  ذنم  لزنملل 

ىلإ4- ينلصوت  ٍلقن  ةليسو  يدنع  سيلو  رتموليك  ةتس  براقي  امب  ةعمجلا  هيف  ماقت  يذلا  دجسملا  نع  دعبت  ةعرزملا  هذهو  ةعرزم  يف  لمعأ  انأ 
اهيلـصأ نأ  يل  زوجي  لهف  ةعرزملا  يف  يلـص  لاقو  ضفرف  ةـعمجلا  موي  دجـسملا  ىلإ  يلاصيإ  ةـعرزملا  بحاص  نم  تبلط  دـقو  دجـسملا 

ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  ىلإ  باهذلاب  يل  حمسي  لمعلا ال  بحاص  ماد  ام  عمج  ثالث  نم  رثكأل  ناك  ول  ىتح  ًامئاد  ًارهظ 

اهعئاب5- ٌنوعلم  هلل  ٌفقو  هيلع  ٌبوتكمو  ىلاعت  هلل  ٌفقو  كصلا  يف  ٌبوتكمو  ميدـق  ٌيعرـش  ٌكـص  اـهلو  ٍضرأ  ةـعطق  يدـل  لوقي  لوـألا  هلاؤس 
؟  بولسألا اذهب  فقولا  حصي  لهو  اذام  مأ  ٌمارح  مأ  ٌلالح  وه  لهف  اهلخد  نم  لكآو  ةعارزلل  ضرألا  هذه  لغتسا  ينأب  ملعلا  عم  اهيراش  ٌنوعلمو 

ظفح عمتسأ 

عمتسأ6- هانعم ؟  امف  ءوضولا )  غلبي  ثيح  لجرلا  نم  ةيلحلا  غلبت  وهو (  هانعم  كردأ  يننكلو ال  ًامئاد  هعمسأ  فيرـش  ثيدح  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح

نم7- ناتخأ  امهنأ  مهيوذ  ضعب  نم  ةداهـشب  فشتكا  ةرتف  دعبو  امهيتلك  نم  ًالافطأ  بجنأو  نيتأرما  ٌلجر  جوزتو  فدص  اذإ  لوقي  ريخأ  لاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  لعفي  نأ  هيلع  اذامف  ةعاضرلا 

093a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 500  )  ( 337  ) 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
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ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

 :- تايوتحملا  

ٌخيـش1- ةرئاطلا  يف  ناكو  ةرئاطلا  يف  مارحإلل  يـسبالم  تريغ  ةدج  راطم  ىلإ  يلوصو  لبقو  ةرمعلا  ًادصاق  ةكلمملا  جراخ  نم  تمدـق  لوقي 
ةرمعلا تيـضق  امدعبو  راطملاب  تمرحأو  هيأرب  تكـسمتف  ةدج  راطم  نم  مارحإلا  انناكمإب  يل  لاق  هتلأس  املو  ملعلا  يف  هيلع  دمتعي  هفرعأ 

هذـهب ٌعتمتم  انأ  له  يئاقدـصأ  نم  مهملعب  قثأ  نم  ضعب  تلأسو  ةدـعقلا  يذو  لاوش  يرهـش  كاـنه  تثكم  ثيح  ةرونملا  ةـنيدملا  ىلإ  تبهذ 
نأ حصي  ةدج ال  راطم  نأب  ءاملعلا  هاوفأ  نم  تدكأتو  تعمـس  دق  ذإ  ٌمد  ينمزلي  لهو  لاوش  نم  لوألا  ةرمعلاب  يمارحإ  قفاو  دق  ثيح  ةلاحلا 

يننكمي هنأو  ةرمعلل  تمرحأ  امدـنع  عتمتلا  دـصقأ  مل  يننأ  عم  يكملا  مرحلا  ةرداغمب  لاز  دـق  عتمتلا  نأب  يناتفأو  هيلع  رمي  نمل  ًاتاقيم  نوكي 
هتزواجت كنأل  ءيش  كيلع  سيل  يل  لاقف  تاقيملا  زواجت  امأو  ًادرفم  جحلاب  تمرحأف  ةرونملا  ةنيدملاب  ميقملا  مرحي  امك  جحلاب  مرحأ  نأ  نآلا 

ناك هنأب  ينوشقانيو  يلع  نولكـشي  نولازي  يئالمز ال  ضعب  نكلو  يجح  كسانم  تيدأو  كلذـب  تننأـمطاو  خيـشلا  اذـه  يأرب  ًايدـتقمو  ًـالهاج 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةيفاك  ٍةحيصنو  ةيفاش  ٍةباجإب  كشلا  اذه  ينع  اوليزت  نأ  وجرأ  نيرمألا  دحأب  مدلا  ينمزلي 

لوأ2- نم  كلذو  يحضي  ىتح  ًائيش  هرفظ  وأ  هرعش  نم  ذخأي  الف  هنع  ىحضي  وأ  يحضي  نأ  دارأ  نم  نأ  هانعم  يذلا  ثيدحلا  ةحـص  ىدم  ام  لوقي 
هنأ مأ  ميرحتلا  ةـجرد  ىلإ  لصي  يهنلا  اذـه  لـهو  اـهلعف  نع  يحـضيس  نم  عنتمي  يتلا  ءايـشألا  يه  اـمو  كـلذ  فيكو  ةـجحلا  يذ  رـشع  ماـيأ 

ظفح عمتسأ  جاحلا ؟  نود  ميقملاب  ٌصاخ  وه  مأ  ءاوسلا  ىلع  جاحلاو  ميقملا  هب  مزتلي  لهو  بابحتسالل 

نع3- حبذي  نأ  ئزجي  لهو  هرخآو  حبذلل  ٍتقو  لوأ  وه  امو  ةيحـضألل  ًةـحلاص  اهلعجت  الو  مئاهبلا  ضعب  يف  نوكت  يتلا  بويعلا  يه  ام  ًاضيأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  نالف ؟  نع  اهنأ  ركذي  مل  ولو  هريغ  ناسنإلا 

ظفح4- عمتسأ  هنع ؟  اهنأ  ركذي  نأ  نود  هريغ  ناسنإلا  نع  حبذي  نأ  ئزجي  له  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  نالف ؟  نع  اهنأ  ركذي  نأ  طرتشي  له 

ظفح6- عمتسأ  حبذلا ؟  يف  ملسملا  ريغ  ليكوت  زوجي  له 

نم7- الإ  طقف  ءايحألاب  ٌةـصاخ  ٌةدابع  يه  مأ  اهب  اوصوي  مل  ولو  ىتح  ءايحألل  ةبـسنلاب  يه  امك  تاومـألا  نع  ةيحـضألا  بحتـست  لـه  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  تاومألا ؟  نم  ىصوأ 

اهليدـبت8- هل  زوجي  الو  اهنيعب  اـهب  يحـضيس  يتلا  نيعي  نأ  طرتشي  ينعي  ًاـمحل  ىرخـألاو  ةيحـضألل  امهادـحإ  دـصقي  نيتحيبذ  ناـسنإ  ىرتشا  اذإ 
ظفح عمتسأ  ىرخألاب ؟ 

نودب9- بيغأ  نأ  يل  قحي  لهف  جحلا  ةضيرف  ءادأل  ةزاجإب  انلمع  يف  انل  حمـسي  الو  ةمركملا  ةكم  يف  مساوملاو  جـحلا  ةوق  يف  لمعأ  انأ  لوقي 
نم ٍنذإ  نودب  جـحلل  زوجي  هنإ ال  يل  اولاقف  ءاملعلا  ضعب  تلأس  دـقو  ةـضيرفلا  ةـجح  جـحأ  مل  ينأب  ملعلا  عم  جـحلا  ةـضيرف  يدؤأ  نأ  وأ  ٍنذإ 

ظفح عمتسأ  ركشلا ؟  ليزج  مكلو  انوديفأ  مأ ال  حيحص  اذه  لهف  يعجرم 

دمحلاو10- انأو  طقف  يل  ةبـسنلاب  ةضافإلا  فاوط  ادع  ًاعيمج  كسانملا  انيدأ  دقف  هلل  دمحلاو  يـضاملا  ماعلل  يجوزو  انأ  جحلا  ةـضيرف  انيدأ  لوقت 
نم لوألا  طوشلا  يف  تجرخ  مث  قنتخأ  داكأ  ًالعف  تأدـب  دـقو  يلع  ىمغي  نأ  نم  ًافوخو  ماـحزلا  ةدـشل  نكلو  يتوقو  يتحـص  لـماك  يف  هلل 

بجي اذام  هللا  مكباثأ  ينوديفأ  يفاكلا  تقولا  يدل  قبي  ملو  ةمركملا  ةـكم  نم  انجرخو  ًارجف  يناثلا  مويلا  يف  فاوطلا  يجوز  ىدأو  فاوطلا 
ظفح عمتسأ  مكباوج ؟  رظتنأ  انأو  ةدملا  هذه  دعب  لعفأ  نأ  يلع 

093b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 535  )  ( 314  ) 

 :- تايوتحملا  

كنإ1- نيملسملا  ةوخإلا  دحأ  يل  لاقف  مارحلا  رهشلا  يف  ةرمعلا  تيدأ  دق  يننأب  ًاملع  يـضاملا  ماعلا  يف  جحلا  ةضيرف  ءادأل  هللا  ينقفو  لوقي 
تاريعـش ذخآ  وأ  رـصقأ  وأ  قلحأ  نأ  لبق  مارحإلا  نم  تللحت  يننأب  ًاملع  ىلوألا  ةرمجلا  تيمر  نأ  دعب  ًايده  تحبذف  ًايده  كيلع  بجي  عتمتم و 

جحلا يف  ٍةثالث  مايأ  ةرـشع  مايـص  وأ  ةيناثلا  ةرملل  ًايده  يلع  نأ  ةثلاثلا  ةرمجلا  موي  جاجحلا  دحأ  نم  تملعف  كلذـك  حـبذلا  لبقو  يـسأر  نم 
هنم تحبذ  دقف  ًاقباس  مكل  تحضو  امكو  لاير  فلألا  زواجتي  يعم ال  يذلا  غلبملاو  ناموي  اهنم  ىضم  مايألا  ةثالث  نأب  ًاملع  يعوجر  دعب  ٍةعبسو 
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ةلاحلا هذه  يف  لمعأ  اذامو  مأ ال  وه  ٌحيحصأ  اذه  يجح  مكح  ام  يل  اوحضوت  نأ  مكنم  وجرأف  جحلا  مايأ  يفيراصم  دودح  يف  هنم  يقب  امو  ًايده 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ينوديفأ  ناوألا  تاف  دقو 

ضعب2- تناكو  ةرمجلا  تايـصحلا  بيـصت  نأ  يدهج  تلواح  دقو  ًاديدش  ماحزلا  ناك  تارمجلا  يمر  ءانثأو  هلل  دمحلاو  جحلا  ةضيرف  تيدأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ًاضيأ  شيطي  هضعب  ناك  هديعأ  يذلاف  اهضعب  يتداعإ  مغرو  يتالواحم  مغر  شيطت  تايصحلا 

ظفح3- عمتسأ  ةيقبلا ؟  فنأتساو  ىرخأ  ًةرم  عجرو  داع  هنكلو  ماحزلا  ةدشل  متلضفت  امك  هيمدق  تحت  نم  ذخأي  نأ  هيلع  بعص  ول 

ظفح4- عمتسأ  مالسلا ؟  هيلع  ليلخلا  ميهاربإل  اهيف  لثمتي  اهيف  فقي  ناطيشلا  ناك  يتلا  يه  تسيلأ  اهتنكمأ  امنإ 

تباصأ5- ضوحلا  بصت  ملو  ضوحلا  يف  رقتـست  مل  ىـصحلا  سفن  نكلو  هباصأو  ضوحلا  طسو  يف  صخاشلا  دومعلا  سفن  ناـسنإلا  ىمر  اذإ 
ظفح عمتسأ  ضرألا ؟  يف  تطقسف  دومعلا 

مارحلا6- هللا  تيب  ىلإ  اهرداغن  مث  ليللا  فصتنم  دعب  ام  ىلإ  تيبملا  يلايل  يف  اهيف  رظتنن  انكف  ىنم  يف  ةـماقإلل  ٌناكم  انل  نكي  مل  ًاضيأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكحلا  امف  ليللا  ةيقب  هيف  يضقنف 

امهنم7- ينعنم  ثيح  عادولا  فاوطو  ةضافإلا  فاوط  ادع  ام  جحلا  رئاعـش  عيمج  تيدأو  يـضاملا  ماعلا  يف  جحلا  ةـضيرف  ءادأب  تمق  دـقل  لوقت 
ينم ٍلهجلو  عادولا  فاوطو  ةـضافإلا  فاوط  فوطأل  مايألا  نم  ٍموي  يف  دوعأ  نأ  يف  ًـالمآ  ةرونملا  ةـنيدملاب  يتيب  ىلإ  تعجرف  يعرـش  ٌرذـع 

يبهذت نأ  كل  حـصي  يل ال  ليقف  فوطأل  يعوجر  نع  تلأسف  مارحإلا  ءانثأ  مرحي  ءيـش  لك  تلعفو  ئـش  لك  نم  تللحت  دـقف  نيدـلا  رومأب 
كانه ناك  اذإو  حيحص  اذه  لهف  ةقان  وأ  ةرقب  حبذ  عم  لبقملا  ماعلا  يف  ىرخأ  ًةرم  جحلا  ةداعإ  يأ  ةداعإلا  كيلعو  كجح  يتدسفأ  دقف  يفوطتل 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  هلعف  يلع  بجي  امع  ينوديفأ  هتداعإ  يلعو  يجح  دسف  لهو  وه  امف  رخآ  ٌلح 

اننأ8- ثدح  يذلا  نكلو  عتمتلاب  مارحإلا  يف  ةينلا  تناكو  يئالمز  نم  ٌضعبو  انأ  يـضاملا  ماعلا  يف  جـحلا  ةـضيرف  ءادأب  انمق  لوقي  لوألا  هلاؤس 
لهف مارحإلا  انعلخ  مث  يدهلا  انحبذ  نأ  ىلإ  انمارحإب  اذكه  انيلظ  لب  قلحنوأ  رصقن  ملو  انمارحإ  نم  لحن  مل  ةرمعلا  يعسو  فاوطل  انتيدأت  دعب 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  انودشرأ  ام  ٍئش  لعف  انيلع  بجي  مأ  لكشلا  اذهب  ٌحيحص  انجح 

لهو9- ةرخآلا  يف  مهريصم  ةيحان  نم  نيملـسم  ريغ  وأ  نيملـسم  اوناك  ٌءاوس  فيلكتلاو  غولبلا  نود  نوتومي  نيذلا  لافطألا  ريـصم  وه  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟  ريغ  لافطأ  ىلع  ىتح  قبطني  ةرطفلا  ىلع  دلوي  ٍدولوم  لك  هانعم  يذلا  ثيدحلا 

يف10- ةيدفلا  حبذ  نم  نكمتأ  مل  لاملا  صقن  ببسبو  جحلا  كسانم  يف  ءاطخألا  ضعب  ببـسب  ةيدفلا  يلع  تبجوو  جحلا  ةضيرف  تيدأ  دقل  لوقي 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  يدنع  ءارقفلا  ىلإ  همعطأو  يدلب  يف  يدفأ  نأ  زوجي  لهف  جحلا 

ءادأ11- دعبو  ًاعتمت  ًةرمعو  ًاجح  تيونو  جحلا  ءادأ  لجأ  نم  يباحـصأ  عم  تبهذو  تونـس  ةعبرأ  لبق  جحلا  تيون  ةيـسنجلا  يندرأ  ٌصخـش  انأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةيضاملا ؟  ةنسلا  يف  جحلا  تيدأ  يننأب  ًاملع  ةلاحلا  هذه  يف  ئش  يلع  لهف  جحلا  لمكأ  ملو  يئاقدصأ  تدقف  ةرمعلا 

094a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 492  )  ( 290  ) 

 :- تايوتحملا  

هنأ1- باجأف  كلذ  نع  هتلأسف  هللا  مسا  ركذـي  هعمـسأ  مل  جاجدـلل  هحبذ  ءانثأ  يننكلو  ًارـضاح  هحبذ  دـعب  جاجدـلا  عيبي  ٍصخـش  ىلإ  تبهذ  لوقي 
دقو ةدحاو  لك  ىلع  هللا  مسا  ركذ  يف  ًةبوعـص  دجي  هنإ  لوقي  حبذي  ام  ةرثكل  هنأل  عيمجلا  نعو  اهنع  مويلا  يف  اهحبذي  ٍةدحاو  لوأ  ىلع  يمـسي 

مث ةجاجد  ىلع  مويلا  لوأ  يف  ةدحاو  ًةرم  يمسي  نأ  زوجي  له  وأ  نيرتشملا  ةرثكل  ٍةيمست  نود  اهعيبي  نأ  زوجي  له  وه  لاؤسلاو  كلذ  ىـسني 
ظفح عمتسأ  كلذك ؟  اهلكأ  مكح  امو  ةيمست  نودب  ةيقبلا  حبذي 

ظفح2- عمتسأ  اهيلع ؟  ةيمستلا  نوكت  فيك  اهوحنو  روقصلا  وأ  ًالثم  بالكلاك  ةرشابم  ريغلا  لئاسولا  نم  ةليسوب  ديصلا  ةبسانملاب 

ةالـص3- يدؤي  نم  مهنمف  مهنيب  اميف  اوفلتخا  انتيرق  ناكـس  نأ  ريغ  ةعمجلا  ةالـص  هيف  ىدؤت  دجـسم  انتيرقل  ةرواجملا  ةـيرقلا  يف  دـجوي  لوقي 
املف دجـسملا  كلذ  يف  ةـعمجلا  ةالـص  يدؤأ  تنك  يتزاجإ  ءانثأ  يف  تنكف  انأ  اـمأ  هلزنم  يف  اـهيدؤي  نم  مهنمو  دجـسملا  كـلذ  يف  ةـعمجلا 

ةروسكملا تايآلا  ضعب  عفري  ًانايحأو  ةعرـسب  أرقي  وهف  ةءارقلا  دـيجي  مامإلا ال  نإ  اولاـق  هيف  ةالـصلا  ءادأ  نع  مهعاـنتما  ببـس  نع  مهتلأـس 
نآرقلا سيردت  يف  لمعي  ريخألا  اذهو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هلوسر  ةنـسو  هللا  باتكب  هنم  ملعأ  وه  نم  دجوي  هنأ  ًاملع  ىرخأ  ٌةرات  اهبـصنيو 
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هنأب ًاملع  مهتلئاع  نم  سيل  يأ  بيرغ  هنأل  مهل  ًامامإ  لجرلا  اذـه  اولعجي  مل  ةـيرقلا  كلت  ناكـس  نأ  يداقتعا  بسحو  ةـيرقلا  ءاـنبأل  هظيفحتو 
ظفح عمتسأ  لوألا ؟  مامإلا  فلخ  ةالصلا  حصت  لهف  اهنم  ٌجوزتمو  ةيرقلا  هذهب  ٌميقم 

ظفح4- عمتسأ  اهنع ؟  ٌيبنجأ  وأ  ةيرقلا  كلت  نع  ٌبيرغ  هنأ  ببسب  ةمامإلا  نم  عنمي  نأ  نكمي  له  نآرقلا  ديجي  يذلا  صخشلل  ةبسنلاب 

؟ 5- ةيزعتلا دـنع  لاقي  اذامف  زوجي  كلذ ال  ناك  اذإو  تيملا  براقأ  دـحأ  ةـيزعت  دـنع  نيدـيلا  عفر  عم  ةـحتافلا  ةءارق  مكح  ام  لوقي  رخآ  ٌلاؤس  هل 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  ثيداحأ ؟  وأ  ةينآرق  تايآ  اهب  يتلا  بجحلا  كلت  ةصاخو  دسجلا  ءاضعأ  ىلع  ةبجحألا  قيلعت  مكح  ام  هيف  لوقي  ريخأ  ٌلاؤس  هل 

كلذ7- ءاضق  عطتـست  مل  اذإ  اهيلع  اذامف  اهلفط  عاضرإ  ببـسب  ناـضمر  مايـص  ةـجوزتملا  ةملـسملا  ةأرملا  ىلع  تاـف  اذإ  لوقي  لوـألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  هب ؟  يدفت  ام  كلمت  تناك ال  اذإ  اهنع  ةيدفلاب  فلكملا  وه  اهجوز  لهو  هنع  يدفت  له  رهشلا 

ديدـشلا8- اهـضرم  ببـسب  ةـيقبلا  ترطفأ  مث  ناضمر  رهـش  مايأ  نم  ًاموي  ةرـشع  ةـينامث  تماص  وأ  اهيلع  تاف  ماعلا  اذـه  يف  هنإ  ًاـضيأ  لوقي 
؟  ضرملا ببـسب  ًةمغرم  اهترطفأ  يتلاو  ناضمر  نم  ةيقبتملا  مايألا  ءاضق  عطتـست  مل  اذإ  اهيلع  اذامف  مايـصلا  ىلع  اهتردق  مدـعو  اهفعـضل 

ظفح عمتسأ 

نم9- ٌيرهـش  ٌبترم  هلو  هدـلاول  اهتيكلم  دوعت  ٍةـفرغ  يف  نكـسي  راقع  الو  راد  ٌكالمأ ال  هل  سيلو  نالفط  هلو  جوزتم  ٌلجر  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ةيوئملا ةبـسنلاب  اهرادقم  امو  ةاكز  هيلع  لهف  ًادـج  ةيرورـضلا  هتاجاح  وأ  هتجاح  دـس  نع  دـيزي  يرهـشلا ال  رجألا  اذـهو  هتفيظو  ءازج  ةـلودلا 

ظفح عمتسأ  بتارلل ؟ 

ظفح10- عمتسأ  نورفاكلا ؟ ))  مه  كئلوأف  هللا  لزنأ  امب  مكحي  مل  نمو  ىلاعت ((  لاق  ةميركلا  ةيآلا  هذهل  ًاريسفت  ديرأ  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 

هنكلو11- اهتيضرف  دحجي  ملو  هللا  لوسر  ًادمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشي  هنأو  ملسم  هنأ  معزي  وهو  ةالصلا  كرات  مكح  ام  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
يلصي سانلا  نم  ٌفنص  كلذكو  ماعلا  يقاب  يلصي  الو  طقف  ناضمر  رهـش  يف  يلـصيو  موصي  نمو  وه  يوتـسي  لهو  اهنع  لساكتو  اهب  نواهت 

ظفح عمتسأ  رفاك ؟  اي  هل  لوقن  نأ  زوجي  لهف  ًارفاك  ةالصلا  كرات  ناك  نإو  طقف  ةعمجلا  يلصي  سانلا  نم  ٌفنص  كلذكو  ةرتف  عطقنيو  ةرتف 

ظفح12- عمتسأ  رفكلاب ؟  هتادانم  زوجي  له  رفكلا  مكح  هيلع  قبطني  ناك  نم 

ملو13- وغل  اذه  لوقي  كلذ  نع  هتلأس  اذإو  ًاجوزتم  ناك  نإ  هيلع  اذامو  هنيد  نعلب  ناسنإلا  متشي  يأ  نيدلا  بسي  نم  مكح  ام  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  نيدلا ؟  بس  دصقأ 

ظفح14- عمتسأ  ةحرضأ ؟  اهب  يتلا  دجاسملا  يف  ةالصلا  مكح  ام  لوقي  عبارلا  لاؤسلا 

ظفح15- عمتسأ  اهنيد ؟ ميلاعتل  ةفلاخملا  نودب  هيف  لمعت  نأ  ةملسملا  ةأرملل  نكمي  يذلا  حابملا  لمعلا  لاجم  وه  ام  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

094b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 438  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- ًالجر  تعـضرأ  اهنأب  ٍةأرما  ىلع  تدهـش  ًةيراج  نأب  لئاقلا  ثيدحلا  ةحـص  ىدم  امو  ليلدـلا  ركذ  عم  مرحملا  عاضرلا  طورـش  يه  ام  لوقي 
لوسرلا هرمأ  اذاملو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لاـق  اـمك  وأ  اـهعد  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  هل  لاـقف  اـهجوزت  دـق  ناـكو  نيملـسملا 

؟  ليـصفتلاب عوضوملا  اذه  حاضيإ  وجرأ  اذام  مأ  ٌمرحم  هريثكو  عاضرلا  ليلق  نأ  اذه  ينعي  لهف  تاعـضرلا  ددـع  نع  هلأسي  نأ  نود  اهتقرافمب 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  ةصملا ؟. درجم  وأ  عبشلاب  يه  له  تاعضرلا  ددعل  ةبسنلاب  ةعضرلا  ةيفيك 

عيمجب3- قالطلاب  فلحلا  مئاد  ناك  ةدملا  كلت  لالخ  هنكلو  قزرلا  نع  ًاثحب  نادـلبلا  ىدـحإ  ىلإ  رفاسو  نيتنـس  نم  رثكأ  هتجوز  كرت  ٌلجر  لوقي 
هتجوز هل  لحت  لهف  ةعبرألا  بهاذملا  الو  يعفاش  اهلحي  ثالثلاب ال  ًاقلاط  يتجوز  نوكت  لوقي  بضغ  نودبو  ٍبضغبو  ثدـحي  ٍببـس  يأل  هعاونأ 

نم سانلا  نم  كانه  نأ  ًاملع  اهعاجرتسا  دارأ  ول  لعفي  اذامو  اهتقرافم  هيلع  بجي  هنأ  مأ  هدلب  ىلإ  هتدوع  دـعب  هلزنم  يف  هعم  ميقتو  كلذ  دـعب 
ظفح عمتسأ  مكيف .  هللا  كراب  انوديفأ  لجرلا  اذه  مكح  امف  بضغ  ةلاح  يف  هنأل  ًادبأ  ٌقالط  هنم  عقي  هنأب ال  لوقي 
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ظفح4- عمتسأ  أطخلا ؟  يف  هريغ  عقوي  دقو  ملع  نودب  ايتفلا  ردصي  يذلا  صخشلا  اذه  لثم  ىلإ  ةحيصن  نم  له 

؟ 5- لعفي نأ  هيلع  اذامف  ًةحيحص  نكت  مل  اذإو  مأ ال  هترمع  حصت  لهف  ًانايسن  وأ  هنم  ًالهج  قلحي  مل  وأ  هرعش  رصقي  ملو  ناسنإلا  رمتعا  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  امهيف ؟  نآرقلا  أرقي  نأ  زوجي  لهو  ةرمعلل  وأ  جحلل  يعسلا  وأ  فاوطلا  يف  ٌصاخ  ٌءاعد  كانه  له  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

قفتملا7- ةداعلا  ببـسب  كلذو  رهقو  ٍملظ  نم  هذـه  انتيرق  يف  هيناعن  امم  ىوكـشلا  هذـه  عفرن  هذـه  انتيرق  تايتف  عيمج  مسابو  يمـساب  لوقت 
ريغ نم  اوجوزتي  نأ  ةيرحلا  مهلف  بابـشلا  رجحلا  كلذ  مزلي  الو  هذه  مهتيرق  لهأ  نم  الإ  تانبلا  جيوزت  مدع  يهو  ةـيرقلا  هذـه  لهأ  نيب  اهيلع 

اهرمع لقي  ًةاتف  جوزتي  امنيب  ةنـس  نيعبـس  ىلإ  مهدحأ  رمع  لصي  دق  نيذلا  نسلا  رابكل  تاجوزلا  دادـعتو  سناوعلا  ةرثك  ببـس  امم  مهتيرق 
اهريدقتو ةجوزلا  مارتحا  مدع  ىلإ  ىدأ  كلذ  لكو  هل  ٍريـسيتو  رهملل  ٍديدحت  نم  ةليبقلا  خيـش  هب  ماق  ام  ًءوس  رمألا  داز  امم  ةنـس  نيرـشع  نع 

اذه حبصأ  ىتح  تاجوزلا  دادعت  يف  ًةبوعص  لجرلا  دجي  الف  ببـس  ىندأل  اهريغب  اهليدبتو  قالطلاو  درطلاو  ةناهإلل  ضرعتت  يهف  اهقوقح  ظفحو 
ريثكلا تببـس  دق  ةلاحلا  هذهو  نهنيب  ةلادعلا  ةاعارم  مدع  ىلإ  ًةفاضإ  ءاسنلا  نم  اذك  قلطو  اذك  جوزت  دق  هنأب  لاجرلا  نيب  ٍرخافت  لاجم  رمألا 

عم ربكأ  امبرو  نهئابآ  نس  يف  مه  نمم  نجوزتي  نأ  ىلع  سناوع  ءاـقبلا  نلـضفيو  جاوزلا  نضفري  نهف  نهئاـبآو  تاـيتفلا  نيب  لـكاشملا  نم 
نأ نكلو  ًالهـس  رمألا  ناكل  بابـشلاو  تايتفلا  معي  اذـه  رمألا  ناك  ولف  رمعلا  لبتقم  يف  نهو  نلمرتت  ام  ًابلاغو  ريدـقتو  ٍلدـعو  ٍمارتحا  مدـع 
الو مهتاـنب  يف  هللا  اوقتي  نأ  ءاـبآلا  ءـالؤه  ىلإ  ةحيـصنلا  لذـب  مكنم  بلطن  نحنف  ملظلا  نيع  اذـهف  طـقف  تاـنبلاب  ًاـصاخ  رجحلا  اذـه  نوكي 
؟  هللا مكقفو  ناطلـس  نم  اهب  هللا  لزنأ  ام  يتلا  ةئيـسلا  ةداعلا  هذـه  نع  اوعلقيو  مهيدـهي  نأ  هللا  لعلو  مهقانعأ  يف  ٌةـنامأ  هنإـف  نهوملظي 

ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  رتبألا ؟ ))  وه  كئناش  نإ  رحناو  كبرل  يلصف  رثوكلا  كانيطعأ  انإ  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 

ظفح9- عمتسأ  مهايؤر ؟  قدصت  يذلا  مه  نم  ةعقاو و  وأ  ًةحيحص  همانم  يف  ناسنإلا  اهاري  يتلا  ايؤرلا  نوكت  ىتم  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

ظفح10- عمتسأ  ناسنإلل ؟  ىلع  ٍحالص  ليلد  يه  وأ  سانلا  نم  ٍدحأب  ةصاخ  يه  له  ايؤرلا  وه  يذلا  لوألا  مسقلا  وأ  لوألا  ءزجلا 

ظفح11- عمتسأ  اهتياور ؟  يف  ايؤرلا  يف  فيرحتلا  زوجي  له 

095a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.87  ) ( 482  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- ناكو  يمأ  لثم  مارح  ينوك  اهل  لاقف  ديدش  بضغ  ةلاح  يف  كلذ  ناكو  ةدحاو  نيميب  ثالثلاب  هتجوز  قلط  لجر  يف  يعرـشلا  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  اذام ؟  وأ  راهظ  وأ  قالط  اذهب  عقي  لهف  نيميلا  عمست  ملو  اهجوز  تيب  يف  ةجوزلاو  اهدلاو  تيب  يف 

ظفح2- عمتسأ  رهاظي ؟  نأ  لبق  ةدحاو  نيمي  يف  ثالثلاب  اهقلط  هنأ  ًاضيأ  لوقي 

هنأكو3- ةركاذلاو  هرصب  دقفو  ًاماع  نيثالثو  ةئام  هرمع  براق  دقف  نسلا  ريبك  وهو  ةيعارز  ضارأو  كالمأ  هلو  ةبارقلاو  ةيرذلا  نم  عطقنم  صخش 
يف عمط  هل  ةثرو  مهنأ  نوعدي  مع  ءانبأ  يلو  هب  ينتعي  وأ  هب  متهي  نم  كانه  سيلف  ةايحلا  نم  توملا  ىلإ  برقأ  نآلا  وهف  ةـلوفطلا  دـهع  يف 

مهربكأ انأو  كلذ  ركنأ  مهمع  نبا  مهوخأ  انأ  يننأ  ملعلا  عم  ةعرزملا  راوجب  ةـعرزملا  نإ  اولاقف  ةـنوثري  فيك  اولئـس  دـقو  ةرخآلا  اوسنو  ايندـلا 
صخشلا اذه  ةكرت  يف  مكحلا  وه  امف  ةبارقلا  ةلصب  اندجب  لصتي  هدج  الو  انب  لصتي  هنإ ال  اولاقف  ةليبقلا  لاجر  رابك  تلأس  دقو  ًاماع  نيرـشعب 

ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟.  ءاعدا  يفو 

ظفح4- عمتسأ  ةيآلا ؟  يف  ىمعلاب  دارملا  امو  ًاليبس ))  لضأو  ىمعأ  ةرخآلا  يف  وهف  ىمعأ  هذه  يف  ناك  نم  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 

امنيحف5- ةروسيم  ةيداملا  هلل  دمحلاو  يتلاحو  مهيلإ  سانلا  برقأ  ينكلو  مهدلاو  دعب  لام  يأ  مهيدل  سيلو  مهاعرأ  راصق  يدل  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  يل  زوجي  لهف  مهجئاوح  ءاضق  يف  اهنم  فرصلاب  موقأ  مث  اهنم  ًاءزج  مهيلإ  عفدأ  يلام  ةاكز  جرخأ 

مل6- يبر  لاق  ىمعأ  ةـمايقلا  موي  هرـشحنو  ًاكنـض  ةـشيعم  هل  نإـف  يركذ  نع  ضرعأ  نمو  ىلاـعت ((  هلوق  ىنعم  اـم  لوـألا  هلاؤس  يف  لوقي 
نآرقلا نم  ًائيش  ظفح  نم  ىلع  اهانعم  قبطني  لهو  ىسنت ))  مويلا  كلذكو  اهتيسنف  انتايآ  كتتأ  كلذك  لاق  ًاريـصب  تنك  دقو  ىمعأ  ينترـشح 

ظفح عمتسأ  هتءارق ؟  ىلع  ةموادملا  مدعو  غارفلا  ةلقو  لامهإلا  ببسب  هيسن  مث 
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صاخـشألا7- دحأ  نم  غلبملا  ذخآ  نأ  زوجي  لهف  لاملا  نم  غلبمل  جاتحم  انأو  اهتعارز  ديرأ  الو  ةـيعارز  ضرأ  ةـعطق  يدـل  هيف  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  اذه  لهف  يضرأ  ذخآو  هلام  هل  عفدأ  كلذ  دعب  مث  تاونس  ثالث  ةدمل  اهعرزيل  ضرألا  هل  نهرأ  نأ  ىلع 

ظفح8- عمتسأ  نهرلا ؟  نيبو  ةلاحلا  هذه  نيب  قرفلا  وه  ام 

ام9- ىتح  ةـنجلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإ  هانعم (  اـم  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  دراولا  ثيدـحلا  ىنعم  اـم  هيف  لوقي  ريخـألا  هلاؤس 
اهنيبو هنيب  نوكي  ام  ىتح  رانلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإو  اهلخديف  رانلا  لهأ  لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبـسيف  عارذ  الإ  اهنيبو  هنيب  نوكي 
ىلاعت هلوق  نيبو  هنيب  عمجلا  نوكي  فيكو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لاق  امك  وأ  اهلخديف )  ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبسيف  عارذ  الإ 

ظفح عمتسأ  المع ؟ ))  نسحأ  نم  رجأ  عيضي  هللا ال  نإ  )) 

ةالـصلل10- نذؤي  يذـلا  نذؤملا  اندـنع  وهو  هدـعاسي  نم  وأ  مامإلا  نأ  درو  لهو  نيلـصملا  لبق  نم  يعامج  لكـشب  ددرت  له  ةالـصلا  دـعب  راكذألا 
هللا ناحبس  اولوق  ينعي  هللا  ناحبس  ميظعاي  كناحبـس  ميركلا  انبر  لج  ةالـصلا  دعب  يلاع  توصب  لوقي  نأ  نونـسملا  نم  له  لوقأ  ةماقإلاو 

نيثالثو ًاثالث  هلل  دمحلا  اولوق  ينعي  هلل  دمحلا  اريثك  ًاركـش  كركـشن  ًامئاد  انبر  اي  انتملعام  الإ  انل  ملع  كناحبـس ال  لوقي  مث  ةرم  نيثالثو  ةـثالث 
لوقي مث  ةرم  نيثالثو  عبرأ  ربكأ  هللا  اولوق  ينعي  ربكأ  هللا  هنأش  لج  هللا  اناده  ول  يدـتهنل  انك  امو  اذـهل  انادـه  يذـلا  هلل  دـمحلا  لوقي  مث  ةرم 

مث هيلإ  نوعمتسي  نولصملاو  توصي  نأ  ةنسلا  نم  له  ريدق  ءيـش  لك  ىلع  وهو  دمحلا  هلو  كلملا  هل  هل  كيرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  اهدعب ال 
مالسلا تنأ  مهللا  لوقي  مث  ميظعلا  هللا  رفغتـسا  تارم  ثالث  لوقيف  هبر  يلـصملا  رفغتـسي  نأ  ةنـسلا  نأ  امأ  نوربكيو  نودمحيو  نوحبـسي 
هربكيو هدمحيو  هللا  حبسي  مث  كتدابع  نسحو  كركشو  كركذ  ىلع  ينعأ  مهللا  لوقي  مث  ماركإلاو  لالجلا  اذ  اي  تيلاعتو  تكرابت  مالسلا  كنمو 

ظفح عمتسأ  ةدحاو ؟.  ةدحاو  اهب  رمأي  مامإلا  نأ  درو  مأ  درفنم  لكشب  راكذألا  هذه  يرجت  له  درفنم  لكشب  ةرم  نيثالثو  ًاثالث 

ضرفلل11- وهسلل  دجسي  مأ  لفنلاو  ضرفلا  يف  وهسلل  يلصملا  دجـسي  لهو  ناتدجـس  مأ  ةدجـس  وه  له  وهـسلا  دوجـس  لوقي  يناثلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  ةرشابم ؟  ملسي  مأ  نيتدجسلا  دعب  تايحتلا  أرقي  لهو  طقف 

ظفح12- عمتسأ  كلذ ؟  دعب  ركذت  مث  نيلصملا  ضعب  قرفت  امبرو  ملس  ام  دعب  الإ  ركذتي  ملو  يسن  هنكلو  دوجسلل  عاد  كانه  ناك  اذإ 

أرق13- مث  ةحتافلا  أرقو  عجرف  ةءارقلا  لالخ  ركذت  مث  ةرشابم  حاتفتسإلا  ءاعد  دعب  نآرقلا  نم  ةروس  أرقي  أدبو  ةحتافلا  أرقي  نأ  يلصملا  يسن  اذإ 
ظفح عمتسأ  وهسلل ؟  دجسي  لهف  وهسلا  اذه  هسفن  ىلع  كردتسا  هنأ  ىنعمب  اهأرقي  ناك  يتلا  ةروسلا 

مأ14- كشلا  اذـهل  ًاعفد  ةـحتافلاب  تأي  لهف  تأي  مل  مأ  اهب  ىتأ  هنأ  هدـنع  حـجرتي  ملو  ةـحتافلاب  تأي  مل  هنأ  ةروسلل  هتءارق  لـالخ  كـش  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  كشلا ؟  عفدل  وهسلل  دجسيو  ةروسلا  ةءارق  يف  رمتسي 

095b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 471  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

تاولص1- يبنلا  نأ  وه  اذه  ىلع  انليلدو  ةرـضحلا  ركذلا  ةسراممب  موقنو  فوصتلاو  يفنحلا  هقفلا  سانلا  نم  ٍةعومجم  سيردتب  موقأ  يننإ  لوقي 
درو كلذكو  هيلع  ركني  ملو  كلذ  ىلع  مهرقأف  فوفدلا  برـضو  داشنإلاب  سانلا  هلبقتـسا  ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  رجاه  امدنع  هيلع  همالـسو  هللا 

يبنلا لوقب  ًالمع  هريغ  ٍخيش  ىلإ  هاجتالا  مدعو  هتبحمو  خيـشلا  ةعاط  ةرورـض  يتذمالت  ملعأ  يننإف  كلذكو  هللا ) لق   ) ىلاعت هلوق  نآرقلا  يف 
اهنأ ةجحب  كلذ  يلع  ركنيو  رومألا  هذه  يف  ًارخؤم  ينلداجي  ذخأ  دق  يتذمالت  دحأ  نكلو  ناطيشلا  هخيشف  هل  خيش  نم ال  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
يذلا باشلا  نإ  يل  ليق  كلت  هتافرصت  نع  تلأس  املو  يرمأ  نم  ٍةريح  يف  تحبصأ  دقف  مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  يبنلا  يده  فلاخت  اهنأو  عدب 
رومألا نم  ٍريثك  نع  لوقتو  دلوملاو  ةيوبنلا  حئادملا  مرحتو  فرطتلا  ىلإ  وعدت  ٌةعدب  ةيباهولا  ةركفلا  هذـه  نأب  لاقو  ةـيباهولاب  ٌرثأتم  ينلداجي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  يل  ةقيقحلا  هذه  حيضوتو  مكداشرإ  وجرأ  رمألا  يلع  لكشأ  دقف  عدبلا  نم  اهنإ  ةنسحتسملا 

ءيـش2- يأ  لاملا  كلذ  نم  قفني  نأ  لبق  كلذب  موقي  وهو  لاملل  ٍةاكزك  هل  لخدي  ٍغلبم  يأ  نم  ةئاملاب  فصنو  نينثا  جارخإب  موقي  ٌليمز  يل  لوقي 
هذه نم  ٍريثكب  رثكأ  وه  هجارخإب  موقي  ام  عبطلابو  كلذ  دعب  لوحلا  هيلع  لوحي  يذلا  لاملا  نع  ةعورـشملا  لاملا  ةاكز  هنع  طقـسي  كلذ  لهف 

ظفح عمتسأ  ًامدقم ؟  ديزي  امعو  هجاتحي  امع  جرخي  كلذب  هنأل  ةبسنلا 

بجت3- تناـك  اذإ  كلذـك  نيملـسملا  ريغل  ىتـح  زوجت  مأ  نيملـسملا  نم  نيجاـتحملل  لاـملا  ةاـكز  جارخإ  طرتـشي  لـه  لوـقي  يناـثلا  هلاؤـس 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54881
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54881
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54882
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54882
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54883
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54883
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54884
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54884
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54885
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54885
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54886
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54886
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54887
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54887
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54888
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54888
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3458
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3458
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54889
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54889
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=54890
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=54890
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


نيذلا ال نوملسملا  هيف  رثك  فسألل  ٍنمز  يف  نحن  ثيح  هللا  رئاعـش  نوميقي  نمم  اونوكي  نأ  طرتشي  لهف  طقف  نيملـسملا  نم  نيجاتحملل 
ظفح عمتسأ  ةنيعم ؟  طورش  ةاكزلا  مهل  بجت  نميف  طرتشي  لهف  تادابعلا  رثكأ  نوميقي  الو  نولصي 

ةراجتلا4- يف  ٍةربخ  نأ  يدل  سيل  يننأ  ثيحو  هكراشأ  وأ  يراجت  ٍعورشمل  ٍلامـسأر  ةيطعأ  نأ  يلع  ضرعي  صخـش  كانه  لوقي  ريخأ  ٌلاؤس  هل 
ًايرهـش ةتباث  ٍحبر  ةبـسن  يل  نمـضي  نأ  ىنعمب  ةراسخلا  ينبنجي  نأ  يلع  حرتقي  وهف  ةراجتلا  ديجي  وه  هنكلو  عايـضلا  نم  يلام  ىلع  ىـشخأو 

وأ ةـمرحم  ٍتالماعم  يأ  نم  ٍلاخ  يراجت  ٍعورـشم  يأك  هنأب  ًاملع  تثدـح  ول  ةراسخلاب  الو  ةراجتلا  هذـهل  يلكلا  باسحلاب  ـال  ٌلـخد  يل  سيلو 
عمتسأ مأ ال ؟  ابرلا  تحت  اذه  لخدي  لهو  مارح  مأ  ٌلالح  ًايرهش  ةتباث  ٍحبر  ةبسن  يل  لعجي  نأب  يلع  هحرتقي  ام  لهف  هللا  يـضري  اميف ال  ةراجت 

ظفح

حئاورلاو5- اينولوكلا  ةـساجن  لوح  ٍلاؤس  نع  خـياشملا  دـحأل  ًادر  تعمـس  مكجماـنرب  نم  ةـقباسلا  تاـقلحلا  ىدـحإ  يف  هيف  لوقي  ريخأ  ٌلاؤس 
اهل ٌةفاضم  تناك  اذإ  هنأ  ىنعمب  اينولوكلل  ةفاضملا  لوحكلا  ةيمك  ىلع  ٌفقوتم  كلذ  نأ  خيـشلا  ةليـضف  در  يف  دروو  تالوحكلا  اهيلإ  فاضملا 

هليلقف هريثك  ركـسأ  ام  ةيعرـشلا  ةدعاقلاب  ًالمع  ةمرحمب  تسيلف  ركـسي  ملو  ًادج  ًةريبك  ًةـيمك  ناسنإلا  اهنم  برـش  اذإ  ثيحب  لوحك  ةـيمك 
كلذـك ركـسم  لوحكلا  وهو  ريثك  نم  ليلقلا  اذـه  سيلأ  ًالثم  ًءاود  نكيلو  ٍئـش  يأ  الإ  فاـضملا  لوحكلا  نم  لـيلقلا  سيلأ  لأـسأ  اـنأو  مارح 

مأ ريثك  نم  ٍليلقك  ًاساسأ  لوحكلا  ىلع  نوكي  سايقلا  لهف  لوحكلا  وهو  ركسم  ريثك  نم  ٌليلق  وه  لصألا  يف  سيلأ  اينولوكلا  ىلإ  فاضملا 
ليـضفتو ةـلأسملا  هذـه  حاضيإب  مركتلا  وجرأ  لوحكلا  وهو  ركـسم  ٍريثك  نم  ٌليلق  هيلإ  ٌفاضم  وهو  ريثك  نم  ٍليلقك  ءاودـلا  وأ  اينولوكلا  ىلع 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  رمألا  نم  ٍةنيب  ىلع  نوكن  ىتح  اهيف  لوقلا 

الو6- ضئاـحلل  زوجي  ـال  هنأ  اذـه  ىنعمف  نورهطملا ))  ـالإ  هسمي  ـال  نونكم  ٍباـتك  يف  ٌميرك  ٌنآرقل  هنإ  زيزعلا ((  هباـتك  يف  ىلاـعت  هللا  لوقي 
ريغ ىلع  ناك  ولو  ىثنأ  وأ  ناك  ًاركذ  ملعتملاو  ةـملعملا  كلذ  نم  ينثتـسي  يكلاملا  بهذـملا  نأ  فرعأ  ينكلو  فحـصملا  سمت  نأ  ءاـسفنلا 

؟  طقف ربكألا  ثدـحلا  هيلع  نمب  ٌصاخ  هنأ  مأ  ربكأ  وأ  رغـصأ  ٌثدـح  هيلع  نمل  ٌماع  يهنلا  لهف  كلذـك  نكي  مل  اذإو  ٌحيحـص  اذـه  لهف  ةراـهط 
ظفح عمتسأ 

096a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 476  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

تفل1- نكلو  ةعامج  اهديعاوم  يف  سمخلا  تاولـصلا  روضح  ىلع  اهلهأ  صرح  ًاريثك  ينبجعأ  دقلو  ةيمالـسإلا  لودلا  ىدحإل  ٍةرايزب  تمق  لوقي 
ٍهايم تارود  دوجو  مغر  ًافوقو  ةجاحلا  ءاضق  متي  نكلو  هايملل  ٍتارود  دجـسم  لك  راوجب  دـجوي  هنإف  ةـجاحلا  ءاضق  ةـيلمع  لوح  ءيـش  يرظن 

ةجاحلا ءاضق  دعب  مهارأ  يننأ  رثكأ  ينءاس  يذلاو  ًافوقو  مهتجاح  نوضقي  يتلا  كلت  الإ  نوداتري  كانه ال  دلبلا  لهأ  بلغأ  نكلو  ةيعرـشو  ةيداع 
ءالؤه ىلإ  ٍةيحـصن  هيجوت  وجرأف  طقف  طئاغلا  نم  نوكي  امنإ  ءاجنتـسالا  نأ  ًانظو  مهنم  ًـالهج  ءاجنتـسا  نود  ءوضولا  ىلإ  نوفرـصني  ًةرـشابم 

ظفح عمتسأ  ةالصلل ؟  ءوضولا  أدب  لبق  رهطتلا  بوجو  ىلإ  مهداشرإو 

لهف2- ةيناثلا  ةعكرلا  يف  ناسنإلا  ةروسو  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ةدجسلا  ةروس  ةءارق  لضفألا  نم  ةعمجلا  موي  رجفلا  ةالص  يف  هنأ  تعمس  لوقت 
نأ يل  زوجي  لهف  اهثلث  يف  وأ  اهفصن  يف  فقأو  تايآلا  ضعب  ىسنأ  ةدجـسلا  ةروس  أرقأ  امدنع  نايحألا  ضعب  يفف  ءاسنلاو  لاجرلل  ٌماع  اذه 

ظفح عمتسأ  تيسن ؟  امثيح  فقأ  ثيح  عكرأ  وأ  تيسن  ام  أرقأل  هحتفأو  ينم  ًابيرق  فحصملا  لعجأ 

ىلع3- ىتح  قبطني  اذـه  لهف  باـيثلا  نسحأ  سبلو  بيطتلاو  لـسغلا  ةـعمجلا  موي  لـجرلل  بحتـسملا  نم  هنأ  ملعن  هيف  لوقت  رخآ  ٌلاؤس  اـهل 
ظفح عمتسأ  اهموي ؟  يف  الإ  حصي  مأ ال  ةعمجلا  هب  ىونيو  نيموي  وأ  ٍمويب  ةعمجلا  لبق  لاستغالا  حصي  لهو  رجألا  سفن  اهلو  ًاضيأ  ةأرملا 

ظفح4- عمتسأ  قالطلا ؟  وأ  ةافولل  ًامومع  ٌةدتعم  وأ  ىفوتملا  اهجوز  دعب  ةدعلا  ءانثأ  يف  يهو  جحلا  ةضيرف  يدؤت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوقي 

ىلـص5- لوسرلا  ىلإ  عجري  مهلـسن  نأب  نوعدي  يذلا  سانلا  ضعب  اهب  موقي  ةـشوردلاب  فرعت  ةرهاظ  وأ  ةرهاظ  وأ  عوضوم  لوح  لاؤسلا  لوقي 
جورخ وأ  ىذأ  يأ  مهبيصي  نأ  نود  سانلا  نم  ٍعمج  مامأو  ةحراجلاو  ةيرانلا  ةحلسألاب  اهبرضو  مهسفنأ  ءاذيإب  ءالؤه  موقي  ثيح  ملسو  هيلع  هللا 

راطقألا يف  ٌةدوجوم  ةرهاظلا  هذه  لهو  كلذ  تبثي  ًاينآرق  ًاصن  وأ  ًافيرش  ًايسدق  ًاثيدح  كانه  مأ  ٌرحس  وه  مأ  ٌةمارك  هذه  لهف  مهماسجأ  نم  مد 
ظفح عمتسأ  ىرخألا ؟  ةيمالسإلا 
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لاملا6- سأر  نم  ٌءزجو  تاكرـشلاو  عناصملا  تلان  ىتح  هتامهاسمو  هلاـمعأ  تعـسوت  يراـجت  ٍبتكم  يف  نيكيرـش  يمعو  يدـلاو  ناـك  لوقت 
تمدقت دقو  نيكيرشلا  ءانبأ  اهترادإب  موقي  يتلاو  ةكرشلا  ىلوت  يدلاو  نكلو  هللا  همحر  يمع  يفوت  دقو  ابرلاب  لماعتت  ٍةسـسؤمل  يـسيسأتلا 
ثدحتن مل  هتافو  ذنمو  بيرق  ٍدهع  نم  هللا  ةمحر  ىلإ  يدلاو  لقتنا  دقو  ةيسيسأتلا  ةيوبرلا  ةسسؤملا  كلت  مهـسأ  ءاغلإ  يف  ةحيـصنلاب  يدلاول 

ءارـشلاو عيبلا  اهيف  يتلاو  ةـعوبطملا  كوكـصلا  جذومن  انيلع  أرقو  لدـعلا  بتاك  اـنيلإ  رـضح  دـقو  ًادـبأ  ثاريملا  نع  يمع  ءاـنبأو  يتوخإ  عم 
مامت فرعأ  ةـظحللا  كلت  يـسفن  يف  انأو  عيقوتلاو  ةـقفاوملا  انم  بلط  كلذ  دـعبو  تاسـسؤملا  كـلت  ةـمهاسم  اهنمـض  نمو  تاـمهاسملاو 

صرحأ يننأل  لدعلا  بتاك  امأ  ئـش  يأ  لوقأ  نأ  عطتـسأ  مل  يننكلو  مرحم  رمأ  اهنم  ضارتقالاو  ضرقلاو  اهلثم  يف  ةمهاسملا  نأ  ةـفرعملا 
ٌئـش يلع  لهف  هيف  مهـشقانأل  لدعلا  بتاك  روضح  لبق  جذومنلا  اذـه  يلع  اوءرق  مهنأ  دوأ  تنك  يننأ  ولو  يتوخأ  رعاشم  ىلع  صرحلا  دـشأ 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟  لك  انع  هللا  مكازجو  يتدافإ  وجرأ  فقوملا  اذه  ءازإ  نآلا  هلعف  يلع  بجي  يذلا  وه  امو 

هذه7- نأ  كلذ  ينعي  له  يردأ  الف  ةـثالث  وأ  نيلوق  ةـينالفلا  ةـلأسملا  يف  لبنح  نب  دـمحأل  نأ  بتكلا  ضعب  يف  أرقن  اهيف  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
عمتسأ كلذ ؟  نايب  وجرن  اذام  مأ  قباسلا  اهنم  قحاللا  خسن  دق  ءارآ  اهنأ  مأ  اهدـحأ  هدـنع  حـجرتي  ملو  دـمحأ  مامإلا  اهآر  ءارآ  ةدـع  يه  لاوقألا 

ظفح

نيعلا8- يف  وأ  هجولا  ىلع  وأ  ةافشلا  ىلع  عضوي  امم  ةأرملا  اهب  لمجتت  يتلا  ةثيدحلا  ليمجتلا  داومب  ىمسي  اميف  مكحلا  ام  لوقي  رخآ  لؤس  هل 
لامعتسا زوجي  مل  ملعلا  نم  ٌبيصن  مهل  نم  ضعب  نأ  تعمـس  يننأ  ثيح  يبنجأ  ٌلجر  اهاري  الو  طقف  اهجوزل  ناك  نإ  كلذو  رفاظألا  ىلع  وأ 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  لصفلا  لوقلا  وه  امف  تارفاكلاب  هبشتلا  ليبق  نم  اهلعج  هنأل  طقف  جوزلل  ناك  نإو  ىتح  داوملا  هذه 

نأ9- يل  قبـس  دقو  هيف  هراهن  رـصقل  دربلا  مايأ  موصأ  نأ  وأ  هلك  رهدلا  موصأ  نأ  ددحأ  ملو  مايأ  ةثالث  رهـش  لك  نم  موصأ  نأ  ترذـن  دـقل  لوقت 
حـصي له  ةمايقلا  موي  يرذن  ىلع  بقاعأ  نأ  فاخأو  ينريحي  يذلا  يلاؤسو  مايـصلا  ةلـصاوم  عطتـسأ  ملف  ضرملا  ينمهاد  ىتح  ةرتف  تمص 
اهمايص ترذن  يتلا  مايأ  ةثالثلا  نع  رهش  لك  معطأ  ًانيكـسم  مكو  هترذن  يذلا  يمايـص  نم  ًالدب  رهـش  لك  نع  نيكاسملا  ىلع  قدصتأ  نأ  يلو 

ظفح عمتسأ  يلع ؟  اذامف  الإو  ئزجي  اذه  ناك  نإ 

ظفح10- عمتسأ  ةرداق ؟  تماد  ام  ةايحلا  ىدم  موصت  نأ  اهمزليف  موصت  نأ  تعاطتسا  ول 

096b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 453  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

رمألا1- كلذ  تلعف  لب  ذـفنأ  مل  يننكلو  كلذ  تلعف  ول  يتخأو  يمأ  لثم  يتأرما  يلع  مرحت  تلقف  ام  ٍلعف  كرت  ىلع  تمزع  لوقي  لوألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ةبقر ؟  قتع  ىنعم  امو  ةلاحلا  هذه  يف  يلع  اذامف 

ىلع2- هنم  تفرصف  لاير  فالآ  ةثالث  غلبم  ةرايسلا  بحاص  يناطعأف  يعارذ  يف  يتباصإ  هنع  جتن  ةرايـس  ثداح  يلع  لصح  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  يقابلاب ؟  لعفأ  اذامو  ةباصإلا  هذه  نع  ٍضوع  ذخأ  زوجي  لهف  هنم  يقبو  يجالع 

ظفح3- عمتسأ  ةباصإلا ؟  هذه  نع  ٍضوع  ذخأ  هل  زوجي  مكحلا  ثيح  نم  نكل 

ظفح4- عمتسأ  تاباصإلا ؟  ردقت  فيك 

نم5- تانب  عبرأو  دالوأ  ةتـس  مهنم  ًابيرقت  تاونـس  ينامث  لبق  ىفوتملا  مهدلاول  نيتجوز  نم  دالوأ  ةينامثو  تانب  ةينامث  ددع  نم  ٌةدحاو  يه  لوقت 
ىلع انقفتا  لئاح  ةنيدم  يف  ٌةعرزم  انل  كرت  اندـلاو  ةافو  دـعب  يتآلا  يف  صخلتت  ةلكـشملا  لوقت  اهتدـلاو  نم  تانب  عبرأو  نادـلوو  اهيبأ  ةـجوز 

ًانكـسم ًاضيأ  كرت  هنكلو  ءاحمـسلا  ةيمالـسإلا  ةعيرـشلا  بسح  ثرإلا  نم  هصخي  ام  ٌلك  ذخأو  انمـساقتو  اهعيبب  انمق  ًالعفو  ةـثرولا  نحن  اهعيب 
بتك دقو  هتافو  دعب  اهعيبب  انمق  يتلا  ةعرزملا  ةميق  يواسي  ٍغلبمب  رهـشأ  ةدعب  هتافو  لبق  اهارتشا  ضايرلا  ةـنيدمب  نيرود  نم  اليف  نع  ًةرابع 

ٍةقدصو اهنم  اياحـضلا  ةميق  ذخأ  دعب  اهب  فرـصتلا  ةـيرح  امهلو  ةـيناثلا  ةـجوزلا  نم  يخأ  دـيو  ربكألا  يخأ  دـيب  ًافقو  اليفلا  نوكت  ثيحب  ًةـقرو 
ام اهل  نآلا  فسألل  نكلو  اهنم  مرحي  الف  اليفلا  هذهل  هدالوأ  نم  ٍدـحأ  جايتحا  ةـلاح  يف  ًاضيأ  بتك  دـقو  اريـسي  ًاغلبم  الإ  فلكت  يتلاو ال  اهريغو 

دالوألا ةيقب  نحن  ًادبأ  ًائيـش  اهنم  ىرن  الو  فلأ  نيعبرأ  ًايونـس  ذخأي  امهنم  ٍدحاو  لكو  لاير  فلأ  نينامث  غلبمب  رجؤت  يهو  تاونـس  ةـينامث  براقي 
اهعيب وأ  ةرجألا  كلت  نم  انءاطعإ  امهنم  انبلط  دقو  طقف  اياحـض  ةعبرأ  ددعب  ةيحـضألاب  ةنـس  لك  امهمايق  ادع  ام  ةقدصلاب  نوموقي  الو  تانبلاو 
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هذه يف  ٍئش  يأ  مكل  سيل  الاقو  اعنتما  امهنكلو  ةرخآلاو  ايندلا  يف  هل  ٍيريخ  ءيش  لمعل  اهنم  ثلثلا  ذخأ  دعبو  عيمجلا  ىلع  اهتميق  ميـسقتو 
تانبلا نأ  ملعلا  عم  اذه  لثمل  حلصألاو  ةميلـسلا  ةقيرطلا  يه  امو  فرـصتلا  اذه  امهل  زوجي  لهف  اندلاو  نم  امهل  ًةبوهوم  اهنأك  اهالعجو  اليفلا 

ظفح عمتسأ  تاجوزتم ؟ 

ظفح6- عمتسأ  ءيش ؟  مهل  سيل  مأ  مهمامعأ  عم  مهدج  هكرت  اميف  ٌبيصن  مهل  لهف  ًاتنبو  ًانبا  كرتو  هدلاو  لبق  يفوت  ٌخأ  انل  لوقي 

وه7- مأ  ءاسنلاو  لاجرلل  ٌماع  وه  لهو  هتحص  ىدم  امف  داوسلاب  رعشلا  غبـص  نع  ىهني  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  ًاثيدح  تأرق  لوقت 
ظفح عمتسأ  يهنلا ؟  اذه  نم  ةمكحلا  يه  امو  لاجرلاب  ٌصاخ 

ظفح8- عمتسأ  هوحنو ؟  ءانحلاك  ةرمحلاب  رعشلا  غبص 

ظفح9- عمتسأ  ةرمحلاب ؟  غبصلا  يف  ةدوجوم  نوكت  الأ  ينعي  داوسلاب  غبصلاب  ةلعلا  نكل 

كلذ10- ققحتف  ًارهـش  ٍةنـس  لك  يف  هلل  موصأس  رمألا  كلذ  ققحت  اذإ  تلقف  ًاريثك  ينبـضغأ  ٌرمأ  ثدح  مايألا  نم  ٍموي  يف  هنإ  لوقت  رخآلا  اهلاؤس 
يلع ترم  دقو  مايـصلا  كرتب  يـسفن  ينعواطت  الو  ةراتحم  نآلا  انأف  نابـضغلا  نم  رذنلا  عقي  هنأ ال  تعمـس  ينكلو  موصأ  تأدبو  هلل  دمحلاو 

ظفح عمتسأ  مكحلا ؟  امف  اهيف  روذنملا  رهشلا  مصأ  ملو  ٌةنس 

هتقشمل11- رذنلا  اذه  نم  صلختت  نأ  تدارأ  ول  نكل  رذنلاب  ءافولا  اهمزليف  اذه  ىلعو  لوقت  ام  يعت  تناك  نأب  ًاريـسي  ناك  اهبـضغ  نأ  انـضرف  ول 
ظفح عمتسأ  صلختت ؟  فيك  اهيلع  قشي  دق  ةنس  لك  يف  رهش  مايص  يهو 

عراشلا12- نوشرتفي  نوقابلاو  ًاصخـش  نيرـشع  يلاوحل  الإ  عستي  ٌريغـص ال  ٌدجـسم  انراوجبو  ريبك  ٍيراـجت  ٍقوس  يف  لـمعن  ةـعامج  نحن  لوقي 
ًاملع ًابيرقت  وليك  عبر  دعب  ىلع  ٌريبك  ٌدجسم  دجوي  هنإ  امك  توصلا  ربكم  نم  عامسلا  ةطساوب  دجسملا  اذه  مامإب  نيدتقم  مهتالص  ءادأل  رواجملا 

مهنوحـصنت لهو  قيرطلا  ةعراقك  اهيف  ةالـصلا  نع  يهنملا  ةنكمألا  نم  ناكملا  اذه  ربتعي  لهف  تارايـسللو  ةاشملل  ٌقيرط  عراشلا  اذـه  نأب 
ظفح عمتسأ  ةريبك ؟  ًةفاسم  دعبي  يذلاو ال  ربكألا  رخآلا  دجسملا  يف  ةالصلاب 

يه13- ام  يأ  مرحملل  طرتشي  اذامو  ٌحيحـص  اهجح  لهف  تاونـس  نامث  رمعلا  نم  غلابلا  اهدـلو  اهمرحم  ناكو  تجح  ٌةأرما  لوقي  يناـثلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  هيف ؟  اهرفوت  بجي  يتلا  طورشلا 

ظفح14- عمتسأ  بارحملا ؟  يف  بطخي  نأ  حلصي  مأ  عفترم  ٍناكم  ىلع  بطخي  نأ  ةعمجلا  مامإل  طرتشي  له  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

ًةنـس15- هدـعب  تثكمو  راهظلا  ةـمرح  هسفن  ىلع  اهمرحو  ًاتاب  ًاقالط  اهقلط  هنكلو  ةدـحاو  ًاتنبو  دالوأ  ةـثالث  هل  تبجنأ  دـقو  ٌةـجوز  هل  تناك  لوقي 
دالوألا هعم  ذخأو  اهيلإ  بهذ  امهقارفب  لوألا  اهجوز  ملع  دـعبو  هنم  ًالماح  تناكو  رهم  نم  اهل  عفد  امب  هتعلاخو  رخآ  ًاصخـش  تجوزت  مث  فصنو 

هانبتو يقيقحلا  هدلاو  نع  هوفخأو  اهلمح  تعضو  نأ  ىلإ  كلذك  رمتساو  اهل  ٌجوز  هنأكو  تيبلا  يف  جرخيو  لخديو  ًاعيمج  مهيلع  فرصي  لعجو 
دلولا ةفاضإ  ثيح  نمو  دلولا  ةفاضإ  ثيح  نم  ةلاحلا  هذه  يف  مكحلا  امف  هدـلو  هنأ  ىلع  هتماقإ  يف  هفاضأو  لوألا  اهجوز  لوألا  اهجوز  يأ  وه 

ظفح عمتسأ  ديدج ؟  ٍدقع  نودب  اهدنع  هجورخو  هلوخد  ثيح  نمو  هل 

097a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.67  ) ( 470  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

ةئام1- دـعب  ىلع  الإ  سانلا  اـنهبني  ملو  هناـكمب  اـنلهجل  تاـقيملا  انيدـعتف  ةرمعلا  دـيرن  ةـمركملا  ةـكم  ىلإ  ةرونملا  ةـنيدملا  نم  اـنهجوت  لوقي 
؟  هلعف انيلع  بجي  اذامف  كلذك  نكت  مل  اذإو  ةحيحـص  انترمع  لهف  اهنم  انمرحأو  ةنارعجلا  ىلإ  انهجوت  امنإو  دعن  مل  اننكلو  رتموليك  نيـسمخو 

ظفح عمتسأ 

ىلإ2- تلصو  اذإف  اذه  تعمس  امدنع  يدنع  سواسولا  تداز  دقو  ةينلا  باحـصتسا  ءوضولا  ةحـص  طورـش  نم  نأ  تعمـس  لوقي  رخآلا  هلاؤس 
عمتسأ ينوحصنت ؟  اذامبف  تارم  عبرأ  نم  رثكأ  ةلاحلا  هذه  رركتت  دقو  هتدعأ  كلذك  ىرـسيلا  ديلا  ىلإ  وأ  هلوأ  نم  ءوضولا  تدعأ  سأرلا  حسم 

ظفح

ام3- اذإ  يمأ  ىلع  قالطلاب  يدلاو  فلحي  نأ  ىلإ  تدأ  يدلاو  بيرق  ةجوز  لبق  نم  لكاشم  تثدح  ًاماع  رشع  ةعبـس  لبقو  يبأل  ٌبراقأ  انل  لوقت 
يتدلاو ذخأف  ماصخلا  يهني  نأ  يبأ  دارأ  يـضاملا  ماعلا  يفو  ًاماع  رـشع  ةعبـس  ةدمل  مهنيبو  اننيب  ماصخلا  يقبو  انراد  ىلإ  ةأرملا  هذه  تلخد 
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اهلوخدل وه  جرحأ  دقو  اهيلع  ملـسو  يدلاو  ىتأو  انراد  ىلإ  تتأ  دق  ةديـسلا  هذه  نأ  وه  ثدـح  يذـلا  نكلو  مهعم  حـلاصتيل  مهراد  ىلإ  بهذو 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  نأ  يدلاو  ىلع  اذامف  لزنملا 

نم4- رمت  اهنولعجي  نأ  الإ  اهلهأ  وأ  اهبراقأ  ىلع  امف  ءاسنلا  ىدـحإ  جوز  يفوت  ام  اذإ  يهو  رـسألا  ضعب  اهعبتي  ةداع  كانه  لوقت  يناـثلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  اهجوز  ىلع  ةدعلا  اهمزلت  كلذ ال  تلعف  اذإف  تارم  ةثالث  هيف  وه  يذلا  توباتلا  تحت 

تدجو5- يدالب  ىلإ  تعجر  امدنعو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  انه  ىلإ  ترـضحو  لاملا  نم  ًاغلبم  اندالب  ىلإ  نيدفاولا  ضعب  نم  تذخأ  لوقي 
عمتسأ يتمذ ؟  ئربأ  يك  هب  لعفأ  اذامف  يلع  يذلا  كلذ  هنيد  نم  صلختلا  ديرأو  دجأ  ملو  هيلإ  سانلا  برقأ  نع  تلأسو  يفوت  دق  لجرلا  كلذ 

ظفح

ول6- قالطلاب  مسقأو  ًاعطاق  ًاضفر  ىرخأ  ًةرم  ضفر  تاءارجإلا  لك  ءاهنإو  رفـسلاب  اهجوز  ةـقفاوم  دـعبو  دالوأ  ةـعبرأ  اهلو  ةـجوزتم  اـهنإ  لوقت 
ترفاس ول  مارحلا  يلع  لاق  ًاريخأو  اهمامأ  اهمـسقأ  يتلا  تاقلطلا  ةدع  مغرب  رفـسلا  ىلع  ترـصأ  اهنكلو  هيلع  ًةمرحم  نوكتـسف  ترفاس 

اهقح نم  لهف  اهدالوأو  اهجوز  ىلإ  ةدوعلل  دعتست  نآلا  يهو  رهشأ  ةرشع  عوضوملا  اذه  ىلع  نآلا  ىـضم  دقو  ترفاس  اهنكلو  قلاط  ينوكتل 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  دعب  هيلإ  عوجرلا 

اندجو7- انرفح  امدنعو  رئامعلا  ىدحإل  ٍساسأ  رفح  يف  انلمع  ةيادب  دنعو  ةيرامعملا  تالواقملا  لاجم  يف  لمعن  نحن  هيف  نالوقي  لوألا  امهلاؤس 
هب انرمأ  ام  انذفن  دقو  بعـشلا  يف  اهومتدجو  يتلا  ماظعلاب  اومراو  اورفحا  لاق  كلذ  يف  ةرامعلا  بحاص  انربخأ  امدنعو  ًادج  ةميدق  رباقم  راثآ 

ظفح عمتسأ  نآلا ؟  هلعف  هيلعو  انيلع  بجي  اذامو  كلذ  يف  مثإلا  هيلعو  انيلع  لهف 

ظفح8- عمتسأ  ةنجلا ؟  يف  مأ  رانلا  يف  مه  له  نوتومي  نيذلا  رافكلا  وأ  نيكرشملا  لافطأ  ريصم  وه  ام  نالوقي  رخآلا  امهلاؤس 

نم9- نيعم  ٌددـع  اهل  لهو  تقو  لك  يف  زوجت  مأ  ًالثم  ضئارفلا  دـعب  نوكت  نأـب  ددـحم  ٌتقو  تيملا  ىلع  ةالـصلل  لـه  نـالوقي  ثلاـثلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  اهتفص ؟  يه  امو  مأ ال  رباقملا  قوف  ىلصت  نأ  زوجي  لهو  دحاو  ٍلصمب  ولو  ىدؤت  اهنأ  مأ  نيلصملا 

ظفح10- عمتسأ  رباقملا ؟  نيب  رباقملا  قوف  ىلصت  له  ًاضيأ  لوقي 

ظفح11- عمتسأ  ًامومع ؟  ةالصلا  ةفص  يقب 

ظفح12- عمتسأ  جرفلا ؟  دسو  لوألاف  لوألا  فصلا  مامتإ  طرتشي  له  ينعي  فوفصلل  ةبسنلاب  لوقي  لاؤس 

نكي13- مل  حورلا  ركذ  امنيب  نآرقلا  نم  ٍروس  ةدـع  يف  ةرثكب  سفنلا  ركذ  درو  دـق  هنأ  يل  نيبت  هراركتو  ميركلا  نآرقلل  يتءارق  لـالخ  نم  لوقي 
امو يبر  رمأ  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  كنولأسي   ) ىلاـعت هلوق  يف  ةدـحاو  ًةرم  ـالإ  درت  مل  ناـسنإلا  حور  اـهب  داري  يتلا  حورلاو  ةرثكلا  كـلتب 

ظفح عمتسأ  وه ؟  امو  سفنلاو  حورلا  نيب  قرف  كانه  لهف  اليلق ) الإ  ملعلا  نم  متيتوأ 

097b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.66  ) ( 437  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

امف1- ةالصلا  ءادأل  اهلاستغا  دعبو  ًاموي  نيثالثو  ٍةسمخ  يـضم  دعب  كلذو  ءاسفن  يهو  نيعبرألا  يف  هتأرما  لجرلا  عقاو  اذإ  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  ةلاحلاو  هيلع  بجي  اذامو  مكحلا 

ظفح2- عمتسأ  سافن ؟  مد  ربتعي  لهف  ًامد  نيعبرألا  دعب  تأر  ول 

دلو3- مأ  اهنأب  ًاملع  اهيلإ  عوجرلا  يف  بغرو  ةدعلا  يف  اهعجاري  ملو  طقف  ةدحاو  ًةقلط  ةنسلا  قالط  هتجوز  لجرلا  قلط  اذإ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نوكي  فيكف  ةنسلا  نع  ديزت  ٍةدم  نم  قالطلا  يأ  هنأ  عم  كلذ  هل  زوجي  لهف 

يف4- يبيغرتو  يتلامتسا  اولواح  ةيحيسملاب  نونيدي  هفرعأ  نمم  ريثكلا  لواح  دقو  ايناملأ  يف  شيعأو  ةيـسنجلا  يرـصم  انأ  لوقي  لوألا  هلاؤس 
هودهأ يذلا  ليجنإلا  تأرق  دقو  حيحصلا  وه  نينيدلا  يأ  يف  كشأو  راتحأ  ينلعج  يدنع  نآرقلا  رفوت  مدعو  مالـسإلا  نيدب  يتفرعم  ةلقلو  مهنيد 
ينيدب يكـسمتو  هللاب  يناميإ  ىوق  امم  حيحـص  ريغ  هنأو  فرحم  هنأ  يل  دـكؤي  امم  قطنملا  الو  ميلـسلا  لقعلا  هلبقي  ًائيـش  هيف  دـجأ  ملو  يلإ 

نأب نيقيو  ٍناميإ  ةوق  هلل  دمحلاو  كلذ  يندازو  ريسافتلا  ضعب  يفو  اهيف  أرقأ  تذخأو  ميركلا  نآرقلا  نم  ٍةخسن  ىلع  تلصح  ًاريخأو  مالـسإلا 
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ن� ينوحـصنت  اذامبو  ىلوألا  يتريح  يف  ٌمثإ  يلع  لهف  مالـسإلا  نيد  اوقنتعي  نأ  مه  مهيف  لواحأ  كلذ  دعب  تذخأو  قحلا  نيدلا  وه  مالـسإلا  نيد 
ظفح عمتسأ  ةحيحصلا ؟  ريسافتلاو  حضاو  ٍطخب  نآرقلاو  ةينيدلا  بتكلا  هدنع  دجأ  نم  ىلإ  يداشرإ  وجرأ  امك  ءالؤه  وحن  لعفأ 

ظفح5- عمتسأ  ميدقلا ؟ ))  نوجرعلاك  داع  ىتح  لزانم  هانردق  رمقلاو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام  لوقي  رخآلا  هلاؤس 

ظفح6- عمتسأ  ناهدلاك ؟ )) ًةدرو  تناكف  ءامسلا  تقشنا  اذإف   )) ىلاعت هلوق  ريسفت  لوح  ًاضيأ  ريخأ  لاؤس  هل 

ظفح7- عمتسأ  لسنلا ؟  ديدحت  يف  يعرشلا  مكحلا  ام  لوقي 

ظفح8- عمتسأ  لمعلا ؟  كلذ  نم  هلخد  مكح  امو  اهلوانتي  هنأ ال  ًاملع  تاركسملل  ٍعنصم  يف  لمعي  نأ  ملسملل  زوجي  له  لوقي  يناثلا  هلاؤس 

ظفح9- عمتسأ  اهعيبو ؟  ةمسجملا  ليثامتلا  عنص  مكح  ام  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 

ظفح10- عمتسأ  همكحو ؟  ةعتملا  جاوز  ىنعم  نع  ًاضيأ  لأسي 

ظفح11- عمتسأ  مئامتلا ؟  قيلعت  يف  مكحلا  ام  لوقي  ًاضيأ 

ظفح12- عمتسأ  كلذب ؟  الإ  متي  مل  اذإ  يشارلا  نع  ملظلا  عفرل  ةوشرلا  يف  مكحلا  ام  لوقي  ًاضيأ  لأسي 

ظفح13- عمتسأ  هنذإ ؟  نودب  اهجوز  تيب  نم  جرخت  يتلا  ةأرملا  يف  مكحلا  ام  ًاضيأ  لوقي 

؟ 14- هيف ًاريـصق  راهنلا  نوكي  ٍدـلب  ىلإ  وأ  وجلا  يف  ةدراب  ٍةـقطنم  ىلإ  ةراحلا  هتقطنم  نم  رفاسي  يذـلا  مئاصلا  يف  مكحلا  ام  لوقي  ًاضيأ  لأـسي 
ظفح عمتسأ 

098a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.84  ) ( 458  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دحاو ؟  ٍربق  يف  ٍصخش  نم  رثكأ  نفد  زوجي  له  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  ثراولل ؟  ةيصولا  مالسإلا  عنم  اذامل  لوقي  لأسي  ًاضيأ 

ظفح3- عمتسأ  ثلثلا ؟  نم  رثكأب  ةيصولا  تعنم  اذامل  لوقي  ًاضيأ 

ظفح4- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  مكحلا  امف  ةافولاب  قباسلا  امهيأ  فرعي  ملو  ام  ٍةثداح  يف  ٌنباو  ٌبأ  تام  اذإ  ًاضيأ  لأسي 

؟ 5- مأ ال نيدـلا  كلذ  هنع  اودؤي  نأ  هتثرو  ىلع  بجي  لهف  هنم  نيدـلا  اذـه  ىـضقي  ثيحب  ًالام  فلخي  ملو  ًنيد  هيلعو  ٌصخـش  تام  اذإ  لوقي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  اهملع ؟  نودب  جوزت  ول  مكحلا  امو  ىلوألا  هتأرما  نذأتسي  نأ  طرتشي  لهف  ىرخأ  ًةجوز  جوزتي  نأ  ديري  ناسنإلا  ناك  اذإ  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  جاوزلا ؟  اذه  اهنع  ىفخأ  ول  لوقي 

ىلإ8- اهـسرامي  نمب  يدؤت  دق  يتلا  ةفينعلا  ةضايرلا  عاونأ  ضعب  يف  ًايلاح  ىرن  امك  ةرطاخملا  وأ  سفنلاب  ةرماغملا  زوجت  له  لوقي  لأسي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  كالهلا ؟ 

ظفح9- عمتسأ  اهرعشو ؟  اهماظعو  ةتيملا  دولجب  عافتنالا  زوجي  له  لوقي  ريخألا  هلاؤس 

رئاغـصو10- رئابك  نم  جاوزلا  دـعبو  لبق  هتايح  يف  ةريثك  ًابونذ  فرتقا  دـقو  دالوأ  هلو  جوزتم  هرمع  نم  نيعبرألاو  ةـسماخلا  غلبي  لـجر  هنإ  لوقي 
حالـصلا ىلع  هدالوأ  يبري  ذخأو  تاركنملا  كلت  نم  ٍئـش  لعف  ىلإ  دوعي  نأ ال  ىلع  مزعو  ةحوصن  ًةبوت  هللا  ىلإ  بات  هلل  دمحلاو  نآلاو  بونذلا 

هتبوت لبقت  يك  لعفي  نأ  هنوحـصنت  اذامبو  مأ ال  كلت  هلاعفأ  دعب  ٌةبوت  هل  لبقت  له  لأسيف  جـحلا  ةـضيرف  ءادأ  يونيو  نيترمع  ىدأ  دـقو  ىوقتلاو 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  دنع 

ةلمسبلاب11- نايتإلا  نم  دب  هنأ ال  مأ  ةالصلا  يف  ةحتافلا  ةءارق  دنع  ميجرلا  ناطيشلا  نم  هللاب  ةذاعتـسالا  يفكت  له  اهيف  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
دعب ٍةروس  لك  ةءارق  يف  ةلمسبلا  نم  دب  هنأ ال  مأ  ةالـصلا  يف  اهدعب  يتلا  روسلا  وأ  ةروسلل  لمـسبت  لهف  ةحتافلل  تلمـسبو  تذعتـسا  اذإو 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  اهؤرقن  يتلا  روسلا  تددعت  نإو  ةالصلا  يف  ةحتافلا 

ظفح12- عمتسأ  ةلمسبلاب ؟  رهجلا 
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ظفح13- عمتسأ  طقف ؟  ةحتافلا  لبق  وأ  ًاضيأ  روسلا  لبقو  ةحتافلا  لبق  رهجلا 

نأ14- يأ  عوكرلا  نم  هعفر  لوطو  هماـيق  لوطل  ٌبراـقم  هعوكر  لوـط  نأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوـسرلا  نع  يورملا  لوـقي  رخـآلا  هلاؤـس 
نم عفرلاو  مايقلا  نم  ًاليلق  رصقأ  عوكرلا  نأ  ىنعمب  هعوكر  لوطل  ٌبراقم  هدوجس  لوطو  هعوكرل  ٌبراقم  عوكرلا  دعب  فوقولا  يف  هنانئمطا 

ةروس ةحتافلا  دعب  تأرق  اذإ  لهف  كلذك  ةنسلا  تناك  اذإو  حيحص  اذه  لهف  عوكرلا  نم  ًاليلق  رصقأ  دوجـسلاو  عوكرلا  نم  ًاليلق  رـصقأ  عوكرلا 
ركذ ىلع  رصتقأ  له  عوكرلا  نم  عفرلا  راكذأ  نوكتس  اذامو  مايقلا  اذه  ةدم  نم  ًابيرق  يعوكر  نوكيس  له  ًالثم  نونو  كلملاو  فاقو  تارجحلا 
ًابيط ًاريثك  ًادمح  دمحلا  كلو  انبر  ركذلا  رركن  مأ  هلوطو  يمايق  نمز  براق  هنأ  نقيتأ  نأ  ىلإ  ٍتارم  ةدع  ركذلا  اذـه  رركأ  مث  دـمحلا  كلو  انبر 

عوكرلا راكذأ  عيمجب  يتأن  له  راصتخابو  ةدـحاو  ٍةـفقو  يف  اهعمجنو  عوكرلا  نم  عفرلاب  ًةـصاخ  ىرخأ  ًاعاونأ  ركذـن  مأ  تارم  ةدـع  هيف  ًاـكرابم 

نإ لهو  رخآلا  امهـضعب  نم  ًاـبيرق  عوكرلا  نم  اـنعفرو  اـنعوكر  نوكي  ىتح  هرركنو  ٍدـحاو  ٍعون  ركذ  ىلع  رـصتقن  مأ  عوكرلا  نم  عفرلا  راـكذأو 
اهلوط ناك  ٍةدجس  لك  نأ  مأ  هعوكر  نم  ًابيرق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هدوجس  ناك  ءاملعلا  لوقل  هيلع  حلطـصملا  وه  امهعومجمب  نيتدجـسلا 

ظفح عمتسأ  عوكرلل ؟  ًابراقم 

ٍةالص15- يف  حاتفتسالا  ةيعدأ  نم  دحاو  ٍعون  نم  رثكأب  نايتإلا  نكمي  لهو  ًالفن  وأ  ًاضرف  ٍةالص  لك  يف  ٌبجاو  حاتفتسالا  ءاعد  له  لوقي  ًاضيأ  لأسي 
ظفح عمتسأ  ةدحاو ؟ 

ظفح16- عمتسأ  وه ؟  ام  حاتفتسالا  ءاعد  نم  روهشملا 

ظفح17- عمتسأ  اهردقن ؟  اذامب  دوجسلا  دنعو  ةالصلا  يف  فوقولا  دنع  نيمدقلا  نيب  ةفاسملا  نع  لأسي  ًاضيأ 

098b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 475  )  ( 335  ) 

 :- تايوتحملا  

نييثنألا1- ظح  لثم  ركذللو  ةرهطملا  ةيوبنلا  ةنسلاو  ميركلا  نآرقلا  هيلإ  دشرأ  امبـسح  ةمـسقلا  متت  لوقي  ثاريملا  ةمـسقب  قلعتب  اميف  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ىثنأ ؟  مأ  ٌركذ  وه  له  ملعي  يذلا ال  ىثنخلا  وه  يذلا  ثلاثلا  سنجلا  ةثرولا  نيب  ناك  اذإ  لمعلا  فيك  نكلو 

ظفح2- عمتسأ  اهئابرقأ ؟  وأ  اهيدلاوك  تاومألل  اهجوز  لام  نم  قدصتت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوقت 

ةيفخ3- ةلودلاب  ةصاخلا  تاكلتمملا  ضعب  عيبب  نوموقي  ةموكحلل  ةـعباتلا  تاعاطقلا  ىدـحإ  يف  نولمعي  نيذـلا  سانلا  ضعب  لوقت  يناثلا  اهلاؤس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مهنم  اهؤارش  زوجي  لهو  كلذ  مهل  زوجي  لهف 

اهيف4- نئمطي  الو  ةالـصلا  نسحي  الو  نيدـلا  ماكحأ  لهجي  دجـسملا  اذـهل  بتارلا  مامإلاو  دـحاو  ٍدجـسم  الإ  اهب  سيل  ٍةـقطنم  يف  ٌميقم  انأ  لوقي 
هئاعداو هلهج  نمو  اهنم  رفنيو  ةنـسلا  هركيو  اهيلع  ظفاحيو  عدـبلا  ييحي  ماـمإلا  اذـهو  عكار  وهو  ةـيآلا  ةءارق  لـمكي  هنأ  ىلإ  دـحلا  هب  لـصوو 

ًاريثك هانحصن  دقلو  ناذآلا  دعب  ةيرهجلا  ةغيصلاب  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلع  يلـصن  اننأل ال  كلذو  يبنلا  بحن  اننإ ال  لوقي  هنأ  بذاكلا 
ملو انلاوقأل  بجتسي  ملو  ننـسلا  ىلإ  هاندشرأو  نيدلا  نم  سيلو  ٌعدب  هلعفي  ام  نأ  هانملعأ  دقو  عدبلا  ىلع  ٌرـصمو  نيحـصانلا  بحي  هنكلو ال 
كلذ ىلع  هنوقفاوي  سانلا  ةماعو  هيف  سيل  ام  نوعدتبمو  نيدلا  نع  نوجراخ  اننأب  انب  ريهشتلا  ىلإ  لصو  لب  طقف  انتفلاخم  ىلإ  رمألا  هب  فقي 

ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  يتيب  يف  يلصأ  لهف  دحاو  ٍدجسم  ريغ  دجوي  الف  مامإلا  اذه  عم  يلاثمأو  انأ  لعفأ  اذامف  بتارلا  مامإلا  وهو 

ظفح5- عمتسأ  ةعكرلا ؟  كاردإ  لجأ  نم  ًادرفنم  فصلا  فلخ  ةالصلاو  مامإلا  راسي  نع  ةالصلا  زوجت  له 

نفدي6- نأ  ىصوأ  يذلا  لحملا  يف  نفدو  لجرلا  يفوت  دقو  لخادلا  نم  دجسملا  ةرخؤم  يف  نفدي  تام  اذإ  هنأب  ىصوأو  ًادجسم  ىنب  ٌلجر  لوقي 
نود ربقلا  حطس  ىلع  نولصي  ٌسانأ  يف  نآلاو  دجسملا  ةيـضرأ  عم  ًايواستم  هحطـس  اوكرتو  ربقلا  تامالع  اودعبأو  ٌسانأ  ءاج  ةرتف  دعبو  هيف 

ظفح عمتسأ  ربقلاب ؟  وأ  دجسملا  اذهب  لعفن  نأ  انيلع  اذامو  مهتالص  يف  مكحلا  امف  هدوجوب  ملعلا 

قح7- نيعلا  نأ  هانعم  يذـلاو  دـساحلا  نم  نيعلا  عوقو  يف  دراولا  ثيدـحلا  لوح  ناوخألا  دـحأ  نيبو  ينيب  فالتخا  لصح  لوقي  لوألا  هلاؤس  يف 
ظفح عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  يف  قحلا  لوقلا  وه  امف  تايآلا  ضعب  عم  ضراعتي  اذه  نإ  نولوقي  مهف  نيعلا  ناكل  ردقلا  قباس  ًائيش  نأ  ولو 

كلذ8- نوركني  مهف  رحـس  دـق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأو  ًةـقيقح  رحـسلا  دوجو  لوح  ًاـضيأ  رخآ  ٌفـالخ  لـصح  لوقي  رخآ  ٌلاؤـس  هل 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  هذه  رسفن  فيكو  اذه  يف  قحلا  وه  امف  سانلا ) نم  كمصعي  هللاو   ) ىلاعت هلوقب  نيجتحم 
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يف✁- اهدلاوو  اهجوز  يأر  تذخأو  يتدلاو  تماقف  ًادحاو  ًانباو  نيتنبا  تبجنأ  دقو  ةيبهذلا  يلحلا  نم  ٌةعومجم  اهيدـل  ناكو  تيفوت  ٌتخأ  يل  لوقي 
دق هعيبب و  يتدلاو  تماقف  كلذ  ىلع  اهدلاوو  اهجوز  قفاوف  ةافوتملا  يتخأل  جحلاب  موقي  ٍصخـشل  اهيطعت  ٍججح  ةدعل  هتميق  لعجو  بهذلا  عيب 

تاونـس سمخ  تانبلا  نم  ىربكلا  رمع  زواـجتي  ـالف  رـصق  مهنأ  ًاـملع  دـالوألا  يأر  ذـخأ  بجي  لـهف  لاـير  فلأ  نورـشع  هتميق  اـم  هنم  يقب 
نـس مهغولب  دعب  ٍلام  نم  مهمأ  هتكرت  امب  ةـبلاطملا  يف  قحلا  مهل  لهو  مهمأ  تيفوت  ذـنم  مهتدـج  يه  يتلا  يتدـلاو  ةـلافك  تحت  مهعيمجو 

ظفح عمتسأ  نآلا ؟  لعفت  نأ  اهيلع  اذامو  مهمأل  جحلا  يف  هنم  ٍئش  قافنإو  بهذلا  عيبب  اهفرصت  ىلع  ٌمثإ  يتدلاو  قحلي  لهو  دشرلا 

ذخأيف10- ماسقأ  ةتـس  ىلإ  هميـسقتب  انوخأ  موقيف  ًايونـس  ًاعير  انيلع  ردي  ًاثرإ  انل  كرتو  اندلاو  يفوت  دحاو  ٌنباو  تانب  عبرأ  ةوخأ  ةسمخ  نحن  لوقت 
بجي رخآ  ميسقت  كانه  نأ  مأ  ًاحيحـص  اذه  هلعف  لهف  نييثنألا  ظح  لثم  ركذلل  ساسأ  ىلع  ًادحاو  ًامـسق  ٍةدحاو  لك  انيطعيو  نيمـسق  هسفنل 

ظفح عمتسأ  اننيب ؟  ةكرتلا  لماك  ميسقت  اندرأ  ول  لمعلا  امو  ماع  لك  يف  هعبتي  نأ 

099a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.02  ) ( 451  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةنجلا ؟  يف  ىتح  نيجوز  نانوكي  امهنأ  ةنجلا  لهأ  نم  اناكو  ايفوتو  نيحلاص  اناك  اذإ  نيجوزلا  نأ  ٌحيحص  له  لوقي 

كلذـلو2- راوزلا  ىلع  درتل  سيمخلاو  نينثالا  يموي  يف  نيتيملا  اهلهأ  ىلإ  درت  حاورألا  نإ  تاومألا  نع  لاقي  ام  ٌحيحـص  له  لوقي  يناـثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  روس  ضعبو  ةحتافلا  نوءرقيو  تاومألل  نوعديو  نيمويلا  نيذه  يف  رباقملا  نوروزي 

؟ 3- اهترجأ نم  هل  لصحتي  امع  وأ  رادلا  ةميق  نع  ةاكزلا  عفدي  لهف  اهيف  نكـسي  يتلا  ريغ  ةرجؤم  ٌراد  هدنع  لجرلا  ناك  اذإ  لوقي  ثلاثلا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ 

فيرـشلا4- ثيدحلا  ىنعم  نيبو  هللا ) هب  مكبـساحي  هوفخت  وأ  مكـسفنأ  يف  ام  اودبت  نإو   ) ىلاعت هلوق  نيب  عمجن  فيك  هيف  لوقي  ريخأ  ٌلاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  هب ؟ ملكتت  وأ  هلعفت  مل  ام  اهسفنأ  هب  تثدح  ام  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ٍدمحم  ةمأل  زواجت  هللا  نأ  وه  يذلا 

بكر5- ول  مكحلا  امو  دوقفملا  وضعلا  كلذ  لسغ  نع  مميتلا  همزلي  لهف  ًالثم  لجرلا  وأ  ديلاك  ءوضولا  ءاضعأ  دحأل  ًادـقاف  ناسنإلا  ناك  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ءوضولا  يف  هلسغ  همزلي  لهف  يعانص  ٌوضع  هل 

ظفح6- عمتسأ  ةدحاو ؟  مأ  ًةددعتم  تناك  ٌءاوس  ٌةاكز  اهيلع  له  ريجأت  نود  طقف  ةيصخشلا  ضارغألل  ةلمعتسملا  تارايسلا  لوقي  رخآ  ٌلاؤس  هل 

-7( نيبرغملا برو  نيقرشملا  بر   ) رخآ ٍعضوم  يف  لاقو  برغملاو ) قرـشملا  بر   ) زيزعلا هباتك  يف  ىلاعت  هللا  لاق  هيف  لوقي  ريخأ  ٌلاؤس  هل 
ظفح عمتسأ  تايآلا ؟  هذه  ىنعم  امف  براغملاو ) قراشملا  برب  مسقأ  الف   ) لاقو

أرقأف8- اهب  فوقولا  نود  ًارورم  اهنم  رمأ  يلهأ  تيب  ىلإ  باهذلا  ديرأ  امنيحف  اهيف  يتدـج  تنفد  دـقو  ٌةربقم  يلهأ  تيب  ىلإ  قيرطلا  يف  دـجوت 
كلذ لعفأ  يننأ  مغر  كلذ  يف  ٌمثإ  يلع  لهف  ةرفغملاو  ةمحرلاب  مهل  وعدأو  ًامومع  تاومألا  ىلع  ملـسأو  نيتذوعملاو  صالخإلا  روسو  ةـحتافلا 

ظفح عمتسأ  فقوت ؟  امنودو  ةرايزلل  ٌدصق  امنود  يرورم  ءانثأ 

يخأ9- هقفاوف  يتخأل  ٌبطاخ  مدقت  قزرلا  بلطل  دلبلا  نع  يبايغ  ةـلاح  يفو  جاوزلا  نس  يف  ٌتخأ  يلو  ًانـس  ينم  رغـصأ  روكذ  ٌةوخأ  يل  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  هل  زوجي  لهف  يتروشم  ذخأ  وأ  ينذإ  نودب  اهيلع  هل  دقعو  ينم  رغصألا 

وه10- مدـقت  مث  اهرهم  فصن  اهجوز  نم  ذـخأ  دـقو  جاوزلا  نس  يف  ًاضيأ  ٌتخأ  هل  ٍلجر  نم  اهجوز  دـقو  تخأ  هل  ٌلـجر  كاـنه  لوقي  رخـآلا  هلاؤس 
ىرخألا نإف  لزنملا  تقرافو  امهادحإ  تبضغ  نأ  لصح  اذإ  مأ ال  راغشلا  يف  اذه  لخدي  لهف  رهملا  فصن  هيلإ  عفدو  اهجوزتف  هتخأ  نم  جاوزلل 

ظفح عمتسأ  ببس ؟  نودب  ولو  اهلثم  لعفت 

سانلا11- نم  ًاريثك  نأ  يهو  ةنهملا  هذه  كرت  يف  ركفأ  ينتلعج  ًاريثك  ينقياضت  ٍةلكشم  نم  يناعأ  ينكلو  تاعاسلا  حيلصت  ةنهمب  لمعأ  انأ  لوقي 
هذه ىلع  ٌليوط  ٌتقو  ىـضم  نأ  ىلإ  دوعي  مهنم ال  ًاريثك  نكلو  اهحالـصإ  دـعب  اهذـخأل  ًادـعوم  مهيطعأ  مث  اهحالـصإل  يلإ  مهتاعاس  نورـضحي 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هوحنو  ٍعيبب  اهيف  فرصتلا  يل  زوجي  لهو  اذه  يف  مكحلا  امف  يدنع  يهو  تاعاسلا 

099b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 426  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيناثلا1- ةدجسلا  دجسي  ملو  ةعبارلا  ةعكرلل  مامإلا  ماق  ةثلاثلا  ةعكرلا  يف  ىلوألا  ةدجسلا  اندجس  نأ  دعبو  رهظلا  ةالص  ًةعامج  يلصن  انك  لوقي 
اوماقف ةعبارلا  ةعكرلل  عوكرلا  مامإلا  لصو  نأ  دعب  الإ  اوهبتني  ملو  مامإلا  ريبكت  مهعامـس  مدـعل  مهدوجـس  يف  اورمتـسا  دـقف  مومومأملا  امأ 

هذه لثم  يف  مكحلا  امف  هب  ًءادتقإ  مامإلا  عم  ملـس  مهـضعبو  ةلماك  ةعكرلا  داعأو  مهـضعب  ماق  مامإلا  ملـس  نأ  دعبو  ةالـصلا  ةيقب  يف  هوعباتو 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ٌةحيحص  عيمجلا  ةالص  لهو  ةلاحلا 

ظفح2- عمتسأ  لاحلا ؟  هذه  لثم  يف  لمعلا  امف  ليلقب  ةالصلا  نم  هئاهتنا  لبق  الإ  ةيناثلا  ةدجسلا  يسن  هنأ  ركذي  مل  مامإلا  اذه  نأ  انضرف  ول 

ةعامجلا3- اذإو  دجسملا  تيتأف  بابسألا  نم  ٍببسل  رصعلا  تقو  ءاج  نأ  ىلإ  اهلصأ  ملف  رهظلا  ةالـص  نع  ٍموي  تاذ  ترخأت  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
رصعلا ةينب  مهو  رهظلا  ةينب  مهعم  يلصأ  مأ  رهظلا  ةالص  مهدعب  يلصأ  مث  مهعم  رصعلا  يلصأ  نأ  ةلاحلا  هذه  يف  زوجي  لهف  رـصعلا  نولـصي 

ظفح عمتسأ  انه ؟  ةينلا  فالتخا  رثؤي  الو 

ظفح4- عمتسأ  لفنلاو ؟  ضرفلا  نيب  ةينلا  فالتخا  ًاضيأ  رثؤي  له  مهعم  مضناف  ةضيرف  هتتاف  وهو  ةلفانلا  نولصي  ةعامجلا  نأ  انضرف  ول 

ًاـسايق5- ةيوبن  ثيداحأ  ةينآرق و  ٍتايآ  ىلع  لمتـشت  دق  يتلا  تالجملا  وأ  بتكلا  سمل  ءاسفنلا  وأ  ضئاحلا  ةأرملل  زوجي  له  لوقي  ريخألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  فحصملا ؟  سمل  ميرحت  ىلع 

برضت6- اهمسا  ريغب  اهنومسي  رمخلا  يتمأ  نم  سانلا  برشي  لاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  هانعم  يذلا  ثيدحلا  ةحص  ىدم  ام  لوقي 
هظفل وه  امف  ًاحيحـص  ثيدـحلا  اذـه  ناك  نإف  ريزانخلاو  ةدرقلا  مهنم  لـعجيو  ضرـألا  مهب  هللا  فسخي  تاـنيقلا  فزاـعملاب  مهـسوؤر  ىلع 

ةعاسلا مايق  ىلإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ٍدمحم  ةمأ  نمز  يف  اذه  نوكي  دق  ةدرقو  ريزانخ  ىلإ  ليوحتلاو  فسخلاب  ديعولا  لهو  ًالماك  حيحـصلا 
ظفح عمتسأ  هل ؟  ًاماركإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ٍدمحم  ةمأ  نع  كلذ  عفر  دق  هللا  نأ  عم 

لخدي7- مأ  كلذ  ىلع  ذخاؤي  لهف  وغللاب  ىمسي  ام  ليبق  نمو  ٍناسل  قبس  لب  ًادماع  سيل  نيدلل  ٌبس  ملسملا  نم  ردص  اذإ  لوقي  يناثلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  ًاذإ ؟  ةيآلا  هذه  ىنعم  امف  ًالخاد  نكي  مل  نإو  مكناميأ ) يف  وغللاب  هللا  مكذخاؤي  ال   ) ىلاعت هلوق  تحت 

ىهنأو8- ينع  صخـش  مدقت  نأ  ىلإ  يـسفن  تيفخأ  ينكلو  نيملـسم  ريغ  صاخـشأ  ةثالثب  تمدطـصا  ٍموي  تاذو  ةرايـسب  ًاقئاس  لمعأ  انأ  لوقي 
ٍدحاو لك  نع  موصأ  لهف  مزلت  تناك  اذإو  مأ ال  ٍمايـص  ةرافك  ينمزلت  لهو  اذه  يف  ٌئـش  يلع  لهف  ةيد  وأ  ٍةـمارغ  عفد  نود  حامـسلاب  ةيـضقلا 

ظفح عمتسأ  يفكتو ؟  ًةدحاو  ًةرافك  عيمجلا  نع  موصأ  مأ  ةعباتتم  ًاموي  نيتس  مهنم 

ظفح9- عمتسأ  دهعلا ؟  لهأ  نم  وأ  قاثيملا  لهأ  نم  نوربتعي  له  نوميقي  نيذلا  بناجألا  ءالؤه  لثم  نكل 

100a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 445  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

ريصب1- ٌعيمس  هللا  نإ  امكرواحت  عمسي  هللاو  هللا  ىلإ  يكتشتو  اهجوز  يف  كلداجت  يتلا  لوق  هللا  عمس  دق   )) ىلاعت هلوق  لوزن  ببـس  ام  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  هذه  ىنعم  امو  (( 

اذه2- فلختساف  ةالصلا  يف  رارمتسالا  نم  هعنمي  ٌءيش  مامإلل  ثدحو  مامإلا  نم  ًابيرق  ناكو  اهنم  ءيشب  قبس  دقو  ةالـصلل  ٌلجر  ىتأ  اذإ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  مكحلا  امف  نيقابلل  ًامامإ  ةالصلا  لمكيل  قوبسملا 

ةالص3- ةالـصلا  تناك  ول  اميف  ٌقرف  اذه  يف  لهو  مكحلا  امف  ًادحأ  فلختـسي  ملو  جرخو  ٍببـس  يأل  هتالـص  مامإلا  عطق  اذإ  لوقي  يناثلا  لاؤسلا 
ظفح عمتسأ  اهريغ ؟  وأ  ٍةعمج 

ماقتو4- نيملـسملا  رباقم  يف  نفدـي  نأ  زوجي  لهو  زوجي  مأ ال  رمخلا  برـشيو  موصي  الو  يلـصي  ناك ال  ًاتيم  لسغي  نأ  لجرلل  زوجي  له  لوقي 
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ظفح عمتس✂  ةالصلا ؟  هيلع 

امدنعو5- هدنع  ًةليوط  ًةدم  ثكم  دـقو  هتمذ  يف  نيدـلا  اذـه  تبثت  ًةـقيثو  هنم  ملتـسأ  ملو  لاملا  نم  ًاغلبم  ًاصخـش  تضرقأ  لوقي  يناثلا  هلاؤس 
ىلاعت هلوق  ىنعم  هيلع  لمتـشي  اذـه  لهو  هملع  نودـب  هدـنع  يلام  ردـقب  هلام  نم  سلتخأ  نأ  يل  زوجي  لهف  يئاطعإ  ضفرو  ركنأ  هب  هتبلاط 

ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  ىنعم  امف  كلذك  نكي  مل  نإو  مكيلع ) ىدتعا  ام  لثمب  هيلع  اودتعاف  مكيلع  ىدتعا  نمف  )

اذه6- نوكي  الو  مهرـش  نمو  مهنم  ريذحتلا  ضرغب  مهبايغ  يف  شحاوفلاو  تامرحملا  نوبكتري  ٍسانأ  نع  ثدحتلا  زوجي  له  لوقي  ريخألا  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  ةمرحملا ؟  ةبيغلا  يف  ًالخاد 

ظفح7- عمتسأ  يه ؟  ام  ةمرحملا  ةبيغلا 

ٍةيعارز8- ٍيـضارأو  ٍةـيدقن  ٍلاومأ  نم  ربكألا  هنبا  دـيب  هتكرت  لك  تناكو  تانب  عبرأو  يدـلاو  مهنم  ءاـنبأ  ةـعبرأ  كرتو  يبـأل  يدـج  يفوت  دـقل  لوقت 
يل سيلف  ةديحولا  هتنبا  انأف  هبيصن  يلإ  اوملسي  مل  يبأ  الإ  ربكألا  هيخأ  نم  هبيصن  ذخأب  يمامعأ  نم  ٍدحاو  لك  ماقف  يدلاو  يفوت  دقو  يشاومو 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يدج  نم  يبأ  قحب  هتبلاطم  يف  قحلا  يل  لهف  تاوخأ  الو  ةوخإ 

نيدـلا9- لاجر  ضعب  موقيف  ةـحاينلاو  دودـخلا  ىلع  مطللو  بويجلا  قشو  ءاكبلاب  ءاسنلا  موقت  مهدـحأ  تومي  امدـنع  ٌةداـع  يتيرق  لـهأل  لوقي 
يف نهـسوؤر  ىلع  بارتلا  وثحب  نمقيو  كـلت  نهتلاـحب  ةربقملا  ىلإ  ةزاـنجلا  نعبتي  نهنإـف  كـلذ  ىلع  ًةداـيزو  ةدـئاف  نود  نكلو  نهتحيـصنب 
ًاموي نيعبرأ  ةدم  يـضم  دـعبو  نوحونيو  نوكبي  ربقلا  ىلع  نوسلجي  مهنإف  اهونفدو  ةربقملا  ىلإ  ةزانجلا  تلـصو  اذإ  لاجرلا  كلذـكو  قيرطلا 
هذـه يف  مكيأر  امف  ضرألا  ىلع  ياشلاو  ةوهقلا  قارت  نأب  ءازعلا  يهتنيو  ءانثتـسا  نودـب  مهلوح  نم  لك  هيلإ  نوعدـي  تيملل  ًءاشع  نولمعي 

ظفح عمتسأ  اهلعفي ؟  نميف  مكحلا  وه  امو  ةداعلا 

100b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.57  ) ( 447  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

امنيح1- ًاصوصخو  ناميألاو  قالطلا  باوبأ  يف  هقفلا  بتك  يف  أرقي  امنيح  ًةـصاخو  سواسولاو  كوكـشلا  ةرثكو  ردـصلا  قيـضب  ٌباصم  هنإ  لوقي 
امم رخآ  ٍصخش  قالط  فصي  هنأ  مغر  ٌقالط  هنم  عقي  نأ  ىـشخي  هنإف  كلذب  قطانلا  وه  هنأك  هناسلب  هلوق  ركذيو  هتجوز  قلط  ٍلجر  ةلاح  فصي 
امك كلذ  وحن  وأ  ٍميلعت  ةـلاح  يف  ًالثم  وأ  مهتنـسلأ  ىلع  ريغلا  نم  ٍقالط  ةـلاح  نوري  نمم  هلاثمأ  نم  وأ  هنم  عقي  لهف  كشلاو  قلقلا  هل  ببس 

ظفح عمتسأ  قاتعلاو ؟  حاكنلاو  قالطلا  دج  نهلزهو  دج  نهدج  ةثالث  ظفللا  اذهب  ًاحيحص  ناك  نإ  ثيدحلا  حرش  بلطي  هنأ 

ظفح2- عمتسأ  لزه ؟  ًالثم  ةلاح  يف  هداقعنال  لاثمب  نولثمت  له  حاكنلا  دقعل  ةبسنلاب  بيط 

يبابش3- يف  ةريثك  ءاطخأ  يف  تعقو  دقو  هلل  دمحلاو  نالفط  يلو  تاونـس  سمخ  ذنم  ٌجوزتم  يرمع  نم  نيثالثلاو  ةعبارلا  يف  ٌباش  انأ  لوقي 
ةيرذلاو جاوزلا  ةمعنب  يلع  نم  نأ  دعب  هلل  دمحلاو  ًةياده  هللا  يندازو  ميوقلا  هقيرط  ىلإ  ينادـهو  هلل  دـمحلاو  ةـقداصلا  ةـبوتلاب  يل  هللا  نذأو 

لب نآلا  ينقلقي  اـمو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ميركلا  هلوسرو  لـجو  زع  هللا  قيرط  ىلع  ةدازتسـالاو  رارمتـسالا  يف  هللا  نوعب  نـآلا  دـهاجأ 
ءانثأ ءاطخأ  نم  هيف  تعقو  امل  رمتـسملاو  مئادلا  يركذـت  وه  ةـلفان  ىتح  وأ  ٍةـضيرف  وأ  ٍةريعـش  يأل  يئادأ  ءانثأ  ًةـصاخو  يتايح  يلع  صغنيو 
ىلإ ةـقداص  ًةـبوت  هللا  ىلإ  تبت  نأ  دـعب  ٍليبس  نم  كانه  سيلأ  وه  يلاؤسو  رئابكلا  ربكأ  نم  يه  ءاطخأ  يف  تللز  دـق  يننأ  ًةـصاخو  يباـبش 
هذه نايـسن  ىلع  يندعاست  امبر  ٍةـقيرط  يف  ركفأ  يننإ  اهنم  رئابكلا  ةـصاخو  اياطخلا  كلت  تركذـت  املك  ةـعجوملا  اهمالآ  نم  يـسفن  ةـحارإ 
اذه ينمزلي  لهف  رئابك  نم  هتبكترا  اميف  يسفن  ىلع  يعرشلا  دحلا  ةماقإ  يف  صخلتت  ةقيرطلا  هذهو  مكنم  ًىوتف  ىلإ  جاتحت  اهنكلو  اياطخلا 

يننئمطيو ينحيري  ٍلمع  ىلإ  يداشرإ  وجرأ  هب  مكيلإ  ترشأ  يذلا  نمزلا  يف  ةرم  نم  رثكأ  رركت  دق  اهـضعب  نأ  ًاملع  كلذ  ىلإ  ليبسلا  فيكو 
ظفح عمتسأ  ةقداصلا ؟  يتبوت  لوبق  ىلإ 

يبناجب4- سلج  مث  دجسملا  ةيحت  ىلصف  نيلصملا  نم  ٌدحاو  دجسملا  لخدو  بطخي  مامإلا  ماقو  ةالـصلل  دجـسملا  تلخد  ةعمجلا  موي  يف  لوقي 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدحب  لمعأ  وأ  هيلع  مالسلا  درأو  ديلاب  هحفاصأ  نأ  يقح  نم  لهف  بطخي  مامإلاو  ًاحفاصم  ديلاب  يلع  ملسو 

هتربخأو هنم  ترذتعاو  هيلع  تملس  ةبطخلا  نم  مامإلا  غرف  نأ  دعبو  يـسأرب  هل  تأموأ  دقف  هل  ةعمج  الف  ىغل  نمو  ىغل  دقف  اصحلا  سم  نم 
ظفح عمتسأ  تلعف ؟  اميف  عم  قحلا  لهو  فيعض  مأ  ٌحيحص  ثيدحلا  لهف  ثيدحلاب 
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اذه5- لخدي  له  ةدـئافلا  معت  يكل  ةـبطخلا  ءانثأ  لطع  هيف  لصح  ول  اميف  توصلا  ربكم  زاهج  حالـصإ  ًالثم  وأ  مامإلا  عم  نيمومأملا  ضعب  ثدـحت 
ظفح عمتسأ  عنملا ؟  يف 

ساقت6- لهو  ميقملاو  رفاسملل  ةبـسنلاب  كلذ  فيكو  ضورفلاب  مأ  تاعاسلاب  يهأ  نيفخلا  ىلع  حسملا  ةدم  ردقت  فيك  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ٍءوضو  لك  دنع  اهعلخ  لهسي  الو  ٍماكحإب  سأرلا  ىلع  طبرت  يتلا  ةمامعلا  اهيلع 

ظفح7- عمتسأ  ةدملا ؟  ءاهتنا  ريغ  ةمامعلا  ىلع  وأ  نيفخلا  ىلع  حسملا  ةدم  لطبت  يتلا  ءايشألا  يه  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  لوألا |   |

101a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 483  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

اهرييغت1- بجي  مأ  ةيمستلا  هذه  لثم  زوجت  له  كلذ  وحنو  رابجو  زيزعو  فوؤر  لثمك  هتافص  وأ  هللا  ءامـسأ  نم  يه  ءامـسأب  ةيمـستلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اهب ؟  ىمست  نميف 

دوعت2- مأ  اهتكرتب  قحأ  وه  لهف  ةأرما  وأ  ناك  الجر  هعاضرإب  تماق  نم  وه  اهيلإ  صخـش  برقأو  ثراو  اهدـعب  سيلو  لام  اهلو  ةأرما  تيفوت  اذإ 
ظفح عمتسأ  لاملا ؟  تيب  ىلإ 

ظفح3- عمتسأ  جوزلا ؟  نم  ميرحتلا  اذه  ردص  ول  امك  اذه  رثؤي  لهف  اهيلع  اهجوز  ةجوزلا  تمرحف  نيجوز  نيب  ةموصخ  تلصح  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  كلذب ؟  سأب  اهنع ال  اهجوز  معطأ  ول  وأ  نيميلا  ةرافك  يف  ةصاخلا  اهتقفن  نم  معطت  نأ  ةأرملا  مزلي  له 

انأ و5- دشرلا  نس  هادلو  غلب  نأ  دعبو  هنع  جحي  نمل  هكالمأ  نم  ضرأ  ةعطق  صصخو  جحلا  هنع  ىدؤي  نأ  هتايح  يف  ىصوأ  دق  ناكو  هدلاو  يفوت 
دلاولا اهلعج  يتلا  ضرأ  ةعطق  هل  عفدي  ملو  لاير  نيفلأ  غلبم  لباقم  امهيدلاو  نع  جحي  نأ  صخـش  عم  اقفتاو  لمعلل  ةـكلمملا  ىلإ  امدـق  يخأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ءيش  انيلع  لهو  حيحص  جحلا  لهف  هنع  جح  نمل 

يدلاو6- يفوت  دقو  يلاخ  دنع  ةقرولا  تظفحو  يتجوزل  لاملا  نم  اغلبم  تبثت  ةقرو  يلاخو  يدلاو  عقو  نأ  لصح  دقو  يلاخ  تنب  نم  جوزتم  انأ 
دقو لمعلل  ةكلمملا  ىلإ  دلبلا  نم  ترفاس  مث  قلاط  هتنب  وأ  ةـقرولا  ينيطعي  نأ  امإ  تفلحف  ضفرف  غلبملا  ذـخأو  يلاخ  نم  ةـقرولا  تبلطف 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 5ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
62

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7206676

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
111

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26467
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

اهل ةقفن  ينمزلي  ناك  لهو  قالطلا  عقو  لهو  اذه  يف  مكحلا  امف  ةقفنلا  اهل  ثعبأ  ملو  اهلهأ  دنع  ةنـس  نآلا  اهلو  يتيب  نم  يتجوز  يلاخ  ذـخأ 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟ 

ظفح7- عمتسأ  ةدملا ؟  هذه  دعب  اهعجرتسي  نأ  دارأ  اذإ  مكحلا  ام  ةنس  ةدمل  اهلهأ  دنع  تيقبو  ًالعف  قالطلا  هنم  عقو  ناك  ول 

اوذفن8- العفو  اماقم  يل  اونباو  ربقلا  نم  ينوجرخأ  يداني  هنأ  مانملا  يف  هبراقأ  دحأ  ىأر  هتافو  ىلع  رهـشأ  ةعبـس  يـضم  دعبو  لجر  اندنع  يفوت 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  لثمل  ةحيصن  نم  لهو  لمعلا  اذه  يف  مكحلا  امف  يلو  هنأ  نودقتعيو  ةيؤرلا  هذه 

هيلع6- هللا  ىلص  هتعافشب  رانلا  نم  هللا  مهجرخأ  نميف  ةعافشلا  نع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  اثيدح  يلازغلا  خيـشلل  باتك  يف  تأرق 
نولخديو طق  ةنسح  اولمعي  مل  اماوقأ  رانلا  نم  جرخيف  يتعافـش  تيقبو  نييبنلاو  ةكئالملا  ةعافـش  تغرف  لجو :  زع  هللا  لوقي  نيح  ملـسو 

ظفح عمتسأ  هانعم ؟  امو  ثيدحلا  اذه  ةحص  ىدم  امف  هللا  ءاقتع  نومسيو  تامس  مهقانعأ  يف  نوكيو  ةنجلا 

ىنعم10- امو  نوملعي "  اوناك  ول  ناويحلا  يهل  ةرخآلا  رادلا  نإو  بعلو  وهل  الإ  ايندلا  ةايحلا  هذه  امو  ىلاعت " :  هلوق  يف  ناويحلا  ةـملك  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟ 

101b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.54  ) ( 413  )  ( 340  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هتداعإ ؟  همزلي  لهو  هريغ  نعو  هسفن  نع  هجح  مكح  امف  هللا  ىلإ  بات  مث  مايصلاو  ةالصلل  كرات  وهو  هريغو  هسفن  نع  جح  لجر 

دقعلا2- هيفكي  مأ  ديدج  دقع  همزلي  لهف  هللا  ىلإ  بات  مث  مايصلاو  ةالصلل  كرات  وهو  ةمئاص  ةيلصم  ةأرما  ىلع  حاكن  دقع  ىرجأ  دق  باش  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  لوألا ؟ 

ةدعاسم3- ضرغب  قودنـصلا  اذـه  يف  عمجيو  لاملا  نم  اغلبم  رهـش  لك  مهنم  دـحاو  لك  عفدـي  نأب  يلام  قودنـص  ءاشنإ  ىلع  ةـعامج  قفتا  اذإ 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يعرش  عنام  اذه  يف  لهف  اذكهو  ةدعاسم  هل  عفدي  هنإف  هترسأ  دحأ  ةافو  الثم  ةدش  مهدحأب  تلزن  اذإ  نيكرتشملا  دارفألا 

ىلع4- نمؤي  نأ  ديري  صخـش  لك  نم  نيعم  غلبم  لاصحتـسا  نم  ةيلاحلا  نيمأتلا  تاكرـش  ضعب  هلعفت  ام  قودنـصلا  اذـه  لاح  ىلع  ساقي  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  وحن  وأ  هترايس  وأ  هتعاضب 

لهأل5- الام  نوعفديو  ءازعلل  نودفيس  نيذلا  نيزعملا  ءامسأ  ليجستل  الجس  نورـضحي  ءازعلا  ةماقإ  لبق  هلهأ  نم  دحأ  ىفوتي  امدنع  ةداع  اندنع 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  لاملا  اذه  لهف  مهديقفل  ةاساوم  تيملا 

ناسنإلا6- اهلمحو  اهنم  انقفشأو  اهنلمحي  نأ  انيبأف  لابجلاو  ضرألاو  تاوامسلا  ىلع  ةنامألا  انـضرع  انإ  ىلاعت ":  هلوق  يف  ةنامألاب  دوصقملا  ام 
ظفح عمتسأ  الامجإ ؟  ةيآلا  ىنعم  وه  امو  ةنامألا  هلمحب  الوهج  امولظ  ناسنإلا  ناك  اذاملو  الوهج "  امولظ  ناك  هنإ 

ةقلطم7- بيثلاو  ركبلا  نيب  قرف  مكحلا  اذـه  يف  لهو  مأ ال ؟  اهـسفن  حـكنت  نأ  ابئاغ  اهيلو  ناك  وأ  يلو  اـهل  سيل  يتلا  ركبلا  تنبلل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  ةلمرأ ؟  وأ  تناك 

102a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 460  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- رمع  نأب  املع  هعقوم  نم  امامت  هتلازإب  تمق  دقو  اربق  هراوجب  نأ  تفـشتكا  دقو  يتيرق  يف  ضرأب  يتلئاعلو  يل  لزنم  ءانب  ىلع  تمدقأ 
ءيـش ينقحلي  هنأ ال  مأ  مثإ  يلع  له  كلذ  يف  تأطخأ  تنك  نإ  هب  تمق  امل  ةرافك  هلعفأ  نأ  يلع  بجي  اذامف  ةنـس  نيتئاـم  ىلع  دـيزي  ربقلا 

هلعف يلع  بجي  امل  ينودشرأف  لاخ  ناكم  يف  لب  ةماعلا  ةربقملا  يف  سيلو  لوألا  هعقوم  ريغ  رخآ  ناكم  يف  ربقلا  تعـضو  دـق  ينأب  املع 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26655

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

26نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 92نيدجاوتملا 

ظفح عمتسأ  نآلا ؟ 

فقوملا2- وه  امو  ىحوي "  يحو  الإ  وه  نإ  ىوهلا  نع  قطني  امو  ىلاعت " :  هلوق  حرش  عم  ةريسلا  بتك  ضعب  يف  ةدراولا  قينارغلا  ةصق  يه  ام 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  نم  ملسملا  هفقي  نأ  بجي  يذلا 

ناك3- ولو  ةالصلا  مامتإ  هيلع  بجي  مأ  هب  قحليو  ةالصلا  عطقي  نأ  هل  لهف  برهو  صخش  اهذخأف  لام  اهيف  ةبيقح  هعمو  يلصي  صخشلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  اليلق ؟  لاملا 

ظفح4- عمتسأ  اهلجأ ؟  نم  وأ  اهل  ةالصلا  عطق  زوجي  يتلا  تالاحلا  يه  ام 

يتنبا5- جوزل  تلقو  هللا  هنعل  ناطيشلا  يناهدو  ًادج  تبضغف  اهءانثأ  مهدنع  ادوجوم  تنكو  ةرجاشم  اهجوزو  يتنبا  نيب  ىرج  دقل  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  تلق ؟  اميف  مكحلا  امف  اذه  دعب  يتنبا  جوز  نوكت  نل  كنأ  ينم  قالط  : 

دجهتلا6- ةالص  كلذكو  اهتاعكر  ددعب  ةبوتكملا  تاولصلا  دعبو  لبق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  اهيلصي  ناك  يتلا  بتاورلاو  لفاونلا  حيضوت  وجرن 
ظفح عمتسأ  ظقيتسا ؟  مث  ماني  نأ  لبق  رتوأ  دق  ناك  اذإ  رتولا  ةالص  اهدعب  مزلي  لهو  اهتاعكر  ددع  مك 

ةءارق7- نأب  ثيداحألا  ضعب  نم  ملع  دـقف  ايموي  نآرقلا  ةوالت  بناجب  درولاك  ناسنإلا  اهذـختي  ةـنيعم  روس  ةءارق  ىلع  ةـموادملا  يف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  اهريغو ؟  كلملاو  حتفلاو  ناخدلا  محو  سي  ةروسك  ميظع  لضف  اهل  روسلا  هذه 

ظفح8- عمتسأ  ةروثأملا ؟  ةيعدألا  لكو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلاو  ةالصلا  مأ  هدحو  نآرقلا  ةوالت  دارملا  له  هللا  ركذب  دارملا  ام 

نع6- اضيوعتو  ةرافك  هلك  مرحم  رهـش  تماصف  مكحلاب  تملع  مث  اهنم  الهج  ةيرهـشلا  ةداعلا  مايأ  يف  ىتح  ناـضمر  رهـش  موصت  تناـك  ةأرما 
ظفح عمتسأ  رخآ ؟  ءيش  اهمزلي  مأ  يفكي  اذه  لهف  كلذ 

ظفح10- عمتسأ  ءيش ؟  اذه  يف  له  هريغ  نود  مايصلاب  مرحملا  رهش  تصصخ  اهنوك 

ينع11- ةفيخملا  مالحألا  هذه  بهذت  ىتح  مونلا  دنع  هلوق  وأ  هلعفب  يننوحـصنت  اذامبف  ةقلقو  ةفئاخ  ينلعجتف  ةفيخم  امالحأ  ىرأ  ليللاب  مانأ  امنيح 
ظفح عمتسأ   ؟

102b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.10  ) ( 453  )  ( 260  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- هل  زوجي  لهف  اهيف  ميقي  يتلا  ةنيدملا  يف  لازي  وهو ال  رهظلا  تقو  هيلع  ىتأو  هتيب  نم  جرخو  رـصق  ةفاسم  رفـسلا  ديري  ناسنإلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  دعب ؟  ةنيدملا  قرافي  مل  ماد  ام  اهتقو  يف  رهظلا  يلصي  نأ  هيلع  بجي  مأ  ارصقو  اعمج  امهيلصيو  رصعلا  ىلإ  رهظلا  رخؤي 

نأ2- همزلي  لهف  ءاشعلا  تقول  اهرخأ  لب  اهتقو  يف  برغملا  ىلـص  نكي  ملو  ءاشعلا  تقو  يف  اهدـيري  يتلا  ةـنيدملا  ىلإ  رفاـسملا  لـصو  اذإ 
اذإ عمجلا  عم  اهمتي  مأ  عمجلا  عم  ارـصق  اهيلـصي  له  ءاشعلا  ةالـصل  ةبـسنلاب  مث  اهتقو  رخآ  ىلإ  امهرخؤي  وأ  ءاـشعلا  تقو  لوأ  يف  امهيلـصي 

ظفح عمتسأ  ةليوط ؟  هتماقإ  تناك 

ظفح3- عمتسأ  ةنيعم ؟  مايأب  ةماقإلا  ةدم  ددحت  له 

ىتح4- اهنع  ءاوهلا  سبح  وأ  ردـخملا  ةـقيرطب  تاناويحلا  لتق  يف  مكحلا  امو  ةـنيزلل  اهب  ظافتحالا  وأ  ملعتلا  ضرغل  تاناويحلا  طينحت  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  اهطينحت ؟  مث  تومت 

يـضم5- دـعبو  هدـعب  جوزتت  ملو  قالطلا  تضفرو  عنتقت  ملف  اهقالط  ةنمـضتم  ةـلاسر  نهادـحإ  ىلإ  لسرأو  نيتأرما  نم  جوزتم  لجرلا  ناـك  اذإ 
اذه نم  ءيش  اهوحن  همزلي  لهف  هتقفن  ىلع  ةرمعلاو  جحلا  نم  اهنكمي  نأ  بلطتو  تاونـسلا  كلتل  ةقفنلا  بلطتو  هدض  ىوعد  تعفر  تاونس 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  يأ  اهل  سيلو  عقاو  قالطلا  نأ  مأ 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟  قالطلا  عقي  له  هيف  اهسم  رهط  يف  وأ  ضيحلا  يتلاح  يف  قالطلا  عقو  ول 

مهل7- بتكيل  ةيرقلا  لهأ  دحأ  ىلإ  اوبهذي  نأ  اوداتعا  لوصحملا  فلتي  امم  اهيلع  ريطلا  دورو  رثكي  مهعرازم  رمثت  امنيح  اندـنع  نيعرازملا  ضعب 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  لمعلا  اذه  لهف  لوصحملا  نم  لاوج  عبر  مهنم  ذخأي  نأ  طرشب  ريطلا  نم  مهعرازم  يمحت  ةقرو 
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ًايلاح 92نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450627

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
476876

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314426

تاءاتفتسإ
1678

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

روحسملا8- صخشلا  تحت  اهلعجيو  رانلا  يف  اهقرحي  مث  نآرقلا  نم  تايآ  اهيف  ةقرو  مهل  بتكيو  خيـش  ىلإ  هلهأ  هب  بهذي  دحأ  اندنع  رحـس  اذإ 
مكحلا امف  سانلا  نيب  لكاشملا  نم  ريثكلا  ةقيرطلا  هذه  تثدحأ  دقو  هل  هرحـس  ببـسو  هرحـس  نم  مساب  قطن  ناخدلا  ةحئار  مش  اذإ  ىتح 

ظفح عمتسأ  هل ؟  لوعفملاو  لعافلا  نم  لمعلا  اذه  يف 

103a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 423  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- هدالوأ ىلع  هلخبو  هريـصقت  يف  دلاولا  مثأي  لهو  مأ ال  ةقرـس  دعت  هملع  ريغب  هيبأ  لام  نم  دلولا  ذـخأ  اذإ  لهف  لام  هلو  اليخب  دـلاولا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ 

اهلعف2- مدع  دـصق  نكلو  قالطلا  دـصقي  مل  هنأ  ملعلا  عم  قالطلا  عقي  لهف  هتلعف  مث  اذـكو  اذـك  تلعف  نإ  قالطلا  يلع  هتجوزل :  جوزلا  لاق  اذإ 
ظفح عمتسأ  هايإ ؟ 

ظفح3- عمتسأ  ملع ؟  ريغب  ءاتفإلا  لوتي  نمل  ةحيصن  نم  له 

نمو4- رافكلا  رش  نمو  رانلا  نم  هللاب  ذوعأ  ءدبلا :  لبق  لوقن  اهتءارق  اندرأ  اذإ  اننإف  روسلا .  نم  اهريغك  ةلمـسبلاب  ةبوتلا  ةروس  أدتبت  مل  اذامل 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  عورشم  اذه  لهف  اهتءارقب  أدبن  مث  هلوسرلو  هلل  ةزعلاو  رابجلا  بضغ 

طرشلا5- ىلع  قفاوف  هعفدي  لاملا  نم  اغلبم  اهلهأ  هيلع  طرتشاف  اهعجري  نأ  دارأ  مث  ةنس  اهلهأ  دنع  تثكمو  هتجوز  لجرلا  قلط  اذإ  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهو  ديدج  دقع  نودب  اهعجرتساو 

ظفح6- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  كلذ  اوضفر  اهلهأ  نكل  اهلهأ  تيب  نم  هتجوز  جوزلا  عجرتسا  ول 

هبـشلاب7- سايقلا  لهو  تاناويحلا  عيمج  احـضوي  مل  ةنـسلاو  نآرقلا  نإف  تاناويحلا  ميرحتو  ليلحت  يف  اهيلع  دمتعي  ةيعرـش  ةدـعاق  كانه  له 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اذه  يف  ربتعي 

103b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.68  ) ( 551  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

مامإلا1- مأ  عيمجلا  ىلع  ةالصلا  ةداعإ  مزلي  لهو  مثإ  هيلع  لهو  لمعلا  امف  ةراهط  ىلع  نكي  مل  هنأ  هل  نيبت  ةالصلا  دعبو  سانلاب  مامإلا  ىلص  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  يف  وهو  كلذ  فشتكا  ول  اذامو  طقف 

ظفح2- عمتسأ  اهديعيو ؟  ةالصلا  عطقي  له  هبوث  يف  هينم  نم  ائيش  هتالص  ءانثأ  صخشلا  دهاش  ول 

عيمجب3- اهبلاطي  نأب  قحلا  هل  لهف  هديرت  اهنأ ال  ةجحب  هتـضفر  رهـش  دعبو  ايادهلا  نم  ريثكلا  اهاطعأو  رهملا  اهاطعأو  ةأرما  ىلع  دـقع  صخش 
ظفح عمتسأ  ايادهو ؟  رهم  نم  اهلجأ  نم  هرسخ  ام 

اي4- يديس  اي  ددم  هللا  لوسر  اي  يديس  اي  ددم  لثم :  راكذألا  ضعب  اهيف  ددريو  موي  لك  ءاشع  دعب  ةسلج  دقعي  هنأ  الإ  حالصلا  هرهاظ  دجسم  مامإ 
ظفح عمتسأ  هفلخ ؟  تناك  يتلا  ةيضاملا  تاولصلا  مكح  امو  مامإلا  اذه  فلخ  ةالصلا  مكح  امو  زئاج  لمعلا  اذه  لهف  رداقلا  دبع 

هنأ5- اقح  يلولا  فرعي  لهو  ةيالولا  تامالع  يه  امف  هيلإ  يحوي  هللا  نأو  ةـمألا  حالـصإ  هدـي  يف  نأو  هللا  ءايلوأ  نم  يلو  هنأ  معزي  دجـسم  مامإ 
ظفح عمتسأ  هلل ؟  يلو 

ظفح6- عمتسأ  ةيالولا ؟  يعدي  كرشم  مامإ  فلخ  ةالصلا  حصت  له 

ينعي7- وهو  ةجاتحملا  رـسألا  ضعب  ىلع  هقفنأ  كلام  نم  ءزج  ينطعأ  ريقفلا  هقيدـص  هل  لاقف  ةاكزلا  جارخإ  دـيري  ينغ  قيدـص  هلو  ريقف  لجر 
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ظفح عمتسأ  ةقيرطلا ؟  هذهب  ةاكزلا  ذخأ  زوجي  لهف  العف  جاتحم  وهو  هذخأيف  هنم  ءايحتسا  هسفن 

ةجحب8- ضفرو  اهقرافي  مل  كلذ  عم  هنكلو  ةعاضرلا  نم  هل  تخأ  هتجوز  نأ  هل  نيبت  مث  تانبو  نينب  اهعم  هلو  ةليوط  ةدـم  ةأرما  نم  جوزتم  لجر 
ظفح عمتسأ  ةعاضرلا ؟  نم  هتخأ  يه  يتلا  هتجوز  يفو  هيف  مكحلا  امف  اهعم  ةدملا  لوط 

نأ6- تعمسف  اهكرت  مث  يلصي  ناكو  هللا  تيب  جح  هنأ  عم  رمخلل  نمدمو  مايصلاو  ةالـصلل  كرات  اهجوزو  لافطأ  ةسمخ  اهلو  ةجوزتم  ةأرما  اهنأ 
مكح امو  مأ ال  مثأت  له  هعم  اهئاقب  مكح  امو  هتيب  يف  ةوقلاو  ةطلـسلا  هل  يذـلا  وهو  كلذ  فيكف  هحالـصإو  اهجوز  وحن  ةريبك  ةـيلوؤسم  اهيلع 

بجوأ هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  يور  هنأ  معزي  يذلا  ثيدحلاب  المع  جرخ  وأ  لزنملا  لخد  املك  هل  دوجسلاب  اهرمأي  هنأل  هل  دوجـسلا 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  حيحص  ثيدحلا  اذه  لهو  مأ ال  كلذ  يف  قحم  وه  لهف  اهجوزل  ةأرملا  ىلع  دوجسلا 

ظفح10- عمتسأ  اهجوز ؟  هاجت  ةأرملا  ةيلوؤسم  دودح  يه  ام 

104a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.80  ) ( 417  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

فيكف1- هروجفو  هقـسف  مغر  لاملا  هيطعي  نأ  هءانبأ  دحأ  ىلع  ضرفي  اذه  اهجوز  نإف  هيبأل ، )  كلم  امو  دلولا  لئاقلا (  ثيدحلا  ةحـص  ىدم  ام 
دـض مهـضرحيو  نيقابلا ،  هتوخإ  ىلع  هنم  عزويو  تامرحملا  يف  هفرـصيل  بألا  اذـه  لثمل  هيطعي  مث  لاملا  عمج  يف  ىقـشيو  بعتي  نبإلا  نأ 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  لاحلا  هذهب  وهو  هنم  ًائيش  وأ  هلام  اذه  هدلاو  ءاطعإ  نبإلا  اذه  مزلي  لهف  مهنيب ،  ةوادعلاو  هركلا  سرغ  ىتح  مهيخأ 

ظفح2- عمتسأ  ءافتخإلا ؟  وأ  برهلا  ىلع  هدعاس  وأ  ةلادعلا  نع  ًامرجم  ىفخأ  نم  مكح  ام 

ميلاعتل3- ًاعبط  ةفلاخم  اهيفو  مهنم ،  ررض  عوقو  نم  ىشخي  دق  نيذلا  ةيعرش  ريغ  ةفصب  ًالثم  نيميقملا  بناجألا  ىلع  رتستلا  اذه  يف  لخدي  الأ 
ظفح عمتسأ  ةلودلا ؟  ةمظنأ  وأ 

مدنو4- هللا  ىلإ  بات  دقو  ًامئاق  هنع  ثحبلا  دعي  ملو  ةيضقلا  تتام  ىتح  ىفتخاو  رهو ب  صاصق  وأ  يعرش  دح  اهيلع  ةميرج  ناسنإلا  بكترا  اذإ 
كانه لهو  مكحلا  امف  كلذ  لعفي  مل  نإو  هنم ،  صاصقلا  ذـخأل  وأ  هيلع  دـحلا  ةـماقإل  هسفن  ميلـست  نم  دـبال  مأ  اذـه  هيفكي  لهف  لعفام  ىلع 

ظفح عمتسأ  هسفن ؟  نع  ًاعفادم  وأ  ًايدتعم  ناك  اميف  قرف 

يلعف5- ةيداملا  يلاوحأ  ةبوعـصل  ًارظن  هتاكز  جرخأ  مل  ينكل  لاملا و  نم  ًاغلبم  تعمج  دـقو  ًابيرقت  تاونـس  ثالث  يلاوح  ذـنم  قارعلاب  لمعأ  انأ 
يلمعف ةالصلل  ةبسنلاب  كلذكو  كلذ ؟  يف  ءيـش  يلع  لهف  مهيلإ  لاملا  لاسرإب  مهل  يتدعاسم  نورظتني  يدلب  يف  يلهأو  نيدلا  نم  ريثكلا 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  لعف  يف  مكحلا  امف  رخآلا  مويلا  يف  اهتيلص  ام  ًاموي  اهتيلص  ولو  اهئادأ  نم  نكمتأ  الف  ةلصاوتم  ةعاس  ةرشع  ةثالث  رمتسي 

ملف6- كلذب  هتربخأ  دقو  لاملا ،  كلذ  تدقف  نكلو  صاخـشألا  دحأ  نم  لاملا  نم  ًاغلبم  تضرتقاو  دالبلا  ىدحإ  ىلإ  تارملا  ىدـحإ  يف  ترفاس 
عمتسأ ينم ؟  قرس  ناك  ول  ىتح  هلام  عفد  ينمزلي  لهو  لمعلا  امف  وه  هددح  قيض  تقو  يف  هدوقن  هيطعأ  نأ  ىلع  رصأو  عنتقي ،  ملو  قدصي 

ظفح

اياوحلا7- وأ  امهروهظ  تلمح  ام  الإ  امهموحـش  مهيلع  انمرح  منغلاو  رقبلا  نمو  رفظ  يذ  لك  انمرح  اوداه  نيذلا  ىلعو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  نوقداصل ؟ ))  انإو  مهيغبب  مهانيزج  كلذ  مظعب  طلتخا  ام  وأ 

ظفح8- عمتسأ  طقف ؟. دوهيلاب  صاخ  ميرحتلا  اذه  له 

ظفح6- عمتسأ  تقولا ؟  يف  رمتسم  وأ  ةمايقلا  موي  ىلإ  ماع  وه  وهو 

نأ10- ىلع  رخآ  صخـش  عم  لجرلا  اذه  قفتا  نأ  لصح  دـقف  هتحـص  يف  كش  هيف  نكلو  رخآ ،  صخـشب  يبراقأ  نم  لجر  نيب  جاوز  اندـنع  لصح 
وه هددـحي  ام  بسح  يلحو  سبالم  نم  ةاتفلل  مزلي  ام  رخآلا  عفدـي  نأ  اهنم  دـحاو  لك  طرتشاو  لجرلا  كـلذ  نبـال  هتخأ  جوزي  وهو  هتنبا  جوزتي 
امف راغشلا  ليبق  نم  نكي  مل  نإو  نآلا  اولعفي  نأ  مهيلع  اذامف  كلذك  ناك  نإف  مرحملا ،  راغـشلا  يف  لخدي  مأ  حيحـص  حاكنلا  اذه  لثم  لهف 

ظفح عمتسأ  ًاذإ ؟  راغشلا  وه 

ءارقفلل11- اهب  قدـصتلا  وأ  هل  ةـيراج  ةـقدص  نوكي  ءيـش  يأ  وأ  دجـسم  ءانبك  هل  ًافقو  نوكي  لمع  يف  اهب  لمعلاو  لوتقملا  ةـيد  ذـخأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  نيكاسملاو ؟ 
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104b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.46  ) ( 466  )  ( 252  ) 

 :- تايوتحملا  

نأو1- ادـيدج  ابهذ  انزو  هل  عجرأ  نأ  ينم  بلطو  لاملا  يناطعأو  هعابف  بهذ  هل  ناكو  يتجاح  دـسي  نأ  يبحاص  دارأف  لاـملا  نم  اـغلبم  تجتحا 
بهذلا نم  اهردـق  صقني  نأ  ادـقن  اهتميق  ينيطعي  نأ  لدـب  تقفتا  دـقو  ادـقن  اهتميق  ينيطعي  ادـيدج  ابهذ  تامارغلا  نم  اددـع  نزولل  فيـضي 

ظفح عمتسأ  زوجي ؟  مأ  مثإ  لماعتلا  اذه  لثم  يف  لهف  ميدقلا 

امو2- مأ ال  اذه  زوجي  لهف  مهل  نوحبذيو  رذنلا  مهل  نوفويو  قزرلاو  ريخلا  مهلاؤسو  ءايلوألا  روبق  ضعب  ةرايزك  انتيرق  يف  تاداعلا  ضعب  اندنع 
ظفح عمتسأ  مهل ؟  مكتحيصن  يه 

ظفح3- عمتسأ  مالسلا ؟  نع  يفكت  لهو  ريخلا  ءاسم  وأ  ريخلا  حابص  لوقب  ةعورشملا  مالسإلا  ةيحت  لادبتسا  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  هدرو ؟  مالسلاب  ءدبلا  مكح  ام 

ةرافكب5- رذنلا  اذه  نم  جرخم  نم  اهل  لهف  اهرذنب  ءافولا  عطتست  ملو  اهدلو  يفش  دقو  ةلماك  ةنس  موصت  نأ  اهدلو  هللا  ىفـش  نإ  ترذن  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اهوحنو ؟ 

ظفح6- عمتسأ  تاونس ؟  ةدع  ىلع  ةقرفتم  اهترذن  يتلا  ةنسلا  موصت  نأ  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  رفكي ؟  مأ  اهنع  ماصي  لهف  اهرذن  موص  لامكإ  لبق  ةأرملا  تتام  اذإ 

يه8- وأ  نامسالا  قفاوت  رخآ  صخش  وه  مأ  ريسفتلا  بناج  ىلإ  بطلاب  املاع  ناك  لهف  يطويـسلا  نيدلا  لالجل  بطلا  يف  ةفلؤم  بتك  اندجو 
نونجلل ءاود  اهنأو  اهريغو  ةيربعلاو  ةـيبرعلا  فرحألاو  فرعت  يتلا ال  مسالطلاو  موسرلا  كلت  يف  مكيأر  امف  هل  تناك  نإو  طقف  هيلإ  ةـبوسنم 

ظفح عمتسأ  ضارمألا ؟  ضعبو 

ظفح6- عمتسأ  سانلل ؟  ةفلتخم  راعسأب  دحاو  ةعلس  عيبي  نأ  رجاتل  زوجي  له 

لوصحملا10- نم  اهبحاصل  طعأ  ملو  ضرألا  كلت  تعرزو  نينـس  ثالث  ةدمل  لاير  فالآ  ةسمخ  هرادقم  انهر  هل  تعفدو  اهبحاص  نم  اضرأ  تذـخأ 
ظفح عمتسأ  لماعتلا ؟  اذه  يف  يعرشلا  مكحلا  امف  الماك  نهارلا  نمثلا  داعأو  هضرأ  ضرألا  بحاص  ملتسا  ةدملا  ةياهن  دعبو  ءيش 

اهاطعأف11- اهتعارز  ىلع  ةردـق  هل  تسيل  ضرألا  بحاص  امنإو  لوصحملا  نم  ائيـش  هيطعي  طرـش  رجأتـسملاو  ضرألا  بحاص  نيب  نكي  مل  اذإ 
ظفح عمتسأ  هضرأ ؟  اهنأ  اهدعب  يعدي  يكل ال  نهرلا  اذه  هنم  ذخأو  صخشلا  اذهل 

ظفح12- عمتسأ  ةافولا ؟  نع  ليوط  نمز  يضم  دعب  ولو  تقو  يأ  يف  زوجت  مأ  ددحم  نمز  اهل  لهو  بئاغ  تيم  ىلع  ةزانجلا  ةالص  ةيدأت  مكح  ام 

يلع13- لهف  يتيب  ءانب  يف  هب  تعفتناو  بشخلا  اذـه  ضعب  تيرتشاف  هبـشخ  ضعب  اوعابو  هبيرختب  سانلا  ضعب  ماقو  ميدـق  دجـسم  اـنتيرق  يف 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ءيش 

ءاشعلاو14- برغملاو  رـصعلاو  رهظلا  ضورف  ةسمخ  ةعمجلا  ةالـص  دـعب  ةـيرقلا  لهأ  يلـصي  هنم  ةـعمج  رخآ  يف  يهو  ناضمر  يف  ةداع  اندـنع 
عمتسأ عرـشلا ؟  يف  لصأ  اهل  لهو  تاولـصلا  هذـه  يف  مكحلا  امف  ناضمر  يف  هيـسن  وأ  هيلـصي  مل  ضرف  يأ  نع  ءاضق  اهنوربتعيو  رجفلاو 

ظفح

ظفح15- عمتسأ  ةلطاب ؟  مأ  ةحيحص  هيف  ةالصلا  ربتعت  لهف  دجسملا  اذه  سسؤمل  حيرض  هتلبق  هاجتا  يف  دجوي  دجسم  يف  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح16- عمتسأ  ةلبقلا ؟  هاجتا  يف  نكل  دجسملا  رادج  جراخ  ربقلا  ناك  اذإ  ةالصلا  مكح  ام 

105a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 435  )  ( 223  ) 
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 :- تايوتحملا  

؟ 1- هيـضقي ىتح  نيد  هيلع  نم  اهنم  ىفعي  يتلا  ةـيلاملا  ةيعرـشلا  قوقحلا  يه  امو  اهيلع  رجؤي  الو  ةـلوبقم  ريغ  نئادـلا  ةـقدص  نأ  حيحـص  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  اهيضقي  له  تاولصلا  نم  ضورف  ةدع  تتاف  ىتح  ءامغإلا  ةدم  تلاط  اذإو  ءوضولا  ضقني  ءامغإلا  له 

تانب3- دـحأ  نم  وأ  يتنبا  نم  جوزتي  نأ  نبالا  اذـهل  زوجي  لهف  هعاضرإب  يمأ  تماقف  ةـيحارج  ةـيلمع  هتدـلاو  تلمع  دـقو  عيـضر  نبا  يخأل  ناك 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  نيرخآلا  همامعأ 

ظفح4- عمتسأ  مالكلا ؟  كلذ  ببسب  اهجوز  نم  تعنتما  دقو  اهيلع  هميرحت  دصقت  يخأ  لثم  كنبا  اهجوز  مأل  ةجوزلا  تلاق  اذإ  مكحلا  ام 

هذه5- ددـع  فرعت  نآلا ال  يهو  اهنم  الهج  ةيرهـشلا  ةرودـلا  ببـسب  ناضمر  يف  اهرطفت  يتلا  مايألا  يـضقت  تناك ال  اذإ  ةأرملا  ىلع  بجي  اذام 
ظفح عمتسأ  مايألا ؟ 

عمتسأ6- وه ؟  امو  ةالـص  لك  دعب  لاقي  دحاو  ءاعد  وه  مأ  اهب  صاخ  ءاعد  ةالـص  لكل  لهو  ةالـص  لك  ةياهن  دعب  لاقت  يتلا  ةيعدألاو  راكذألا  يه  ام 
ظفح

قيرطلا7- يف  سلج  نمل  اهب  مازتلـالا  بجي  يتلا  قيرطلا  قوقحب  مهركذأـف  قيرطلا  يف  تاـفلاخملا  ضعب  مهنم  لـصحي  ءاقدـصألا  ضعب  يل 
اذـه نع  ملكتي  يذـلا  ثيدـحلا  وه  امو  اذـه  يف  مكيأر  امف  اهيف  ىـشم  نم  ىلع  ـال  قيرطلا  يف  سلج  نم  ىلع  ةـبجاو  اـهنإ  نولوقي  مهنكلو 

ظفح عمتسأ  ىنعملا ؟ 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  اهيلع  سانلا  سلجيو  قيرط  اهقوف  نم  تلعج  دقو  ةربقم  انتيرق  برقب  دجوت 

105b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 446  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيناثلا1- هتجوز  عم  تيبلا  نم  جرخي  نأ  يدلاو  رطـضا  امم  يدلاولو  انل  نتفلاو  لكاشملا  ريثت  يتدلاو  تحبـصأف  يتدلاو  ريغ  ةأرما  يدلاو  جوزت 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  اهلعف  يف  اهيلع  اذام  يهو  كلذ  يف  مثإ  يلع  لهف  توملاب  يسفن  ىلعو  اهيلع  وعدأ  ًانايحأو  اهتهرك  دقو  هئانبأو 

هيلع2- بجي  اذامف  ايسان  هيلإ  داع  مث  ادبأ  هيلإ  دوعي  نأ ال  ىلع  قالطلاب  مسقأ  دقف  هنع  عالقإلا  ىلع  هنم  صرحو  ناخدلا  برش  ىلع  نمدم  لجر 
ظفح عمتسأ  ةقباسلا ؟  تاقلطلا  ددع  يسن  دق  هنأ  ًاملع  قالطلا  ةيحان  نم 

ظفح3- عمتسأ  ةئاملا ؟  يف  ةرشع  اهردقو  هعيب  دعب  هتميق  نم  هتاكز  نأ  حيحص  لهو  ردقت  فيكو  لوفلا  ةعارز  ىلع  ةاكزلا  بجت  له 

ظفح4- عمتسأ  دقنب ؟  دقن  ةاكز  ساسأ  ىلع  وأ  ةئاملاب  ةرشع  بحلا  ةاكز  ردق  ىلع  هيكزن  له  ةميقلاب  لوفلا  ةاكز  انيكز  ول 

ببـسب5- نكلو  يلولا  دوجو  عم  هدـنع  نم  امهجوزيف  يـضاقلل  نابهذـيف  ةاتفلا  يدـلاو  ضفر  عم  جاوزلا  ىلع  باشو  ةاتف  نيب  قافتا  لصح  اذإ 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  اذه  مكح  امف  هتقفاوم  ذخأل  هيلإ  عجري  هضفر ال 

ظفح6- عمتسأ  ةفصلا ؟  هذهب  جاوزلا  دقعنا  اذإ  مكحن  فيك 

ظفح7- عمتسأ  هنم ؟  ةاكزلا  جرخي  فيكو  ةيلاحلا  ةنسلا  مأ  عبرألا  تاونسلا  نع  هيكزي  لهف  تاونس  عبرأ  ةدمل  هكزي  ملو  لام  هل  لجر 

ظفح8- عمتسأ  عبرألا ؟  تاونسلا  يف  ةاكزلا  ردقي  فيك 

ظفح6- عمتسأ  دقعلا ؟  اذه  لثم  حصي  لهف  ةدحاو  ةبطخو  ةءارقب  صاخشأ  ةدعل  دقعي  نأب  يعامج  دقعب  ةحكنألا  ىنوذأم  ضعب  موقي 

ظفح10- عمتسأ  ةنالف ؟  ىلع  ةحتافلا  تأرق  لوقت  ةحتافلاب  حاكنلا  دقع  ةيمست  عرشي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةبهلا ؟  كلت  يف  قح  هيتخأل  نأ  مأ  ةحيحص  ةبهلا  هذه  لهف  هيتخأ  نود  ةبهب  هنبا  دلاولا  صخ  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  لزنملاو ؟  ةراجتلا  هذه  يف  هيتخأ  كرشي  نأ  هيتخأ  نود  ةبهب  هدلاو  هصخ  يذلا  دلولل  له 

نكمي13- لهف  اهقالط  يف  ركفو  اههاجتا  كشلا  هلخد  امم  مايأ  ةرشعو  رهشأ  ةعبس  يف  تعـضوف  لماح  هلهأ  كرتو  لمعلل  رفاسو  جوزتم  لجر 
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ظفح عمتسأ  اهرثكأو ؟  ةنكمملا  لمحلا  ةدم  لقأ  يه  امو  رهشأ  ةعبس  يف  لماحلا  عضت  نأ 

106a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.53  ) ( 452  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

ضفرف1- هتفلحف  ءيـش  هدنع  نكي  ملف  كلذ  تبثي  ام  هنم  تبلطف  يمع  دنع  لام  هل  نأ  صخـش  ىعدا  ةدم  يـضم  دعبو  تام  دقو  مع  يل  ناك 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  لمعلا  امف  هقح  ىلع  فلحي  هنأ ال  ةجحب  فلحلا 

ظفح2- عمتسأ  اهرادقم ؟  امو  اهيف  ةاكز  يلع  لهف  فلعلا  عاونأب  رهشأ  ةتس  اهفلعأ  منغلا  نم  اسأر  نوتس  يدنع 

عونلا3- اذه  ىمسي  اذامبو  زئاج  اذه  لهف  هنم  اهذخآ  ةئاملا  يف  ةريل  نيرشع  لباقم  هسفنل  اهعرزيل  نيحالفلا  دحأ  ىلإ  اهتملس  ةيعارز  ضرأ  يل 
ظفح عمتسأ  اعرش ؟  يعارزلا  لماعتلا  نم 

ظفح4- عمتسأ  امهوحن ؟  هيلع  بجي  اذامف  امهحصن  دقو  نايلصت  امهنكل ال  دالوألا  هل  اتبجنأ  دقو  نيتأرما  نم  جوزتم  لجر 

كلذ5- انل  زوجي  لهف  هب  مءاشتن  انلعج  امم  رقفو  ضرم  نم  لزنملا  اذه  يف  ةئيس  تالاح  انيلع  ترمو  تاونس  عبرأ  ذنم  لزنم  يف  نكـسن  نحن 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذب  مثأن  ببسلا  اذهل  رخآ  نكسم  ىلإ  هنم  انجرخ  ول  لهو 

ظفح6- عمتسأ  مؤشلا ؟  اهيف  يتلا  ةثالثلا  ءايشألا  يه  ام 

ظفح7- عمتسأ  ةرافك ؟  همزلي  لهف  زجي  مل  اذإو  هرذنب  يفوي  نأ  ةعمجلا  موي  موصي  نأ  رذن  نمل  زوجي  له 

صاخ8- وه  له  ءاسنلا  ىلإ  ثفنلا  بسن  اذاملو  دقعلا "  يف  تاثافنلا  رـش  نمو  هلوقو ":  بقو "  اذإ  قساغ  رـش  نمو  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  ماع ؟  مأ  نهب 

؟ 6- اهنم برـشي  وأ  لكأي  يتلا  ةينآلا  لامعتـسا  مكح  امو  ءوضولا  ضقني  دـيلاب  هسمل  لهو  لزنملا  ةـسارح  ضرغل  بالكلا  لامعتـسا  زوجي  له 
ظفح عمتسأ 

؟ 10- ةأرملا هذه  نم  هجاوز  مكح  امو  هتتاف  يتلا  ةالصلا  نع  لأسيو  نآلا  بات  مث  يلصت  الو  موصت  ةأرما ال  نم  جوزتو  ةنس  ةدم  ةالصلا  كرت  لجر 
ظفح عمتسأ 

ظفح11- عمتسأ  ةيضاملا ؟  نينسلا  يف  هتتاف  يتلا  ةالصلا  مكح  ام 

106b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 467  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

تايآلا1- هيجوت  فيكف  حيحص  ناك  اذإو  اوتام  مث  مهئايلوأ  نذإ  ريغب  هللا  ليبس  يف  داهجلا  ىلإ  اوجرخ  نيذلا  مه  فارعألا  باحصأ  نأ  حيحـص  له 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  ليبس  يف  داهجلا  ىلع  ثحت  يتلا  ثيداحألاو 

ظفح2- عمتسأ  اعوطت ؟  وأ  ابجاو  اهيف  داهجلا  نوكي  يتلا  تالاحلا  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  ءوضولا ؟  نع  مامحتسالا  يفكي  لهو  ءوضولا  ضقاون  نم  ةبكرلا  قوف  ةروعلا  فشك  لهو  ءوضولا  ضقاون  يه  ام 

ظفح4- عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقني  له  مامحتسالا  لاح  يف  هيجرف  لجرلا  سمل  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  اهمأ ؟  نم  عضرأ  مل  ينأ  املع  اهجوزتأ  نأ  يل  حصي  لهف  تاعضر  ثالث  نم  رثكأ  يتلاخ  نم  يتلاخ  ةنبا  عم  اوعضر  ةوخا  يل 

ظفح6- عمتسأ  ضرألا ؟  هجو  ىلع  عرزلا  جورخ  دعبو  ةرمثلا  روهظ  لبق  وأ  عرزلا  رهظي  نأ  لبق  لوصحملا  عيب  يف  مكحلا  ام 

دجسملا7- راجل  ةالـص  ال  ثيدحلا ":  يف  ال "  ةملك "  ديفت  اذامو  ناذألا  عامـس  عم  ةعامجلا  ةالـص  نع  فلختلا  ناسنإلل  حيبت  يتلا  راذعألا  يه  ام 
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دجسملا7- راجل  ةالـص  ال  ثيدحلا ":  يف  ال "  ةملك "  ديفت  اذامو  ناذألا  عامـس  عم  ةعامجلا  ةالـص  نع  فلختلا  ناسنإلل  حيبت  يتلا  راذعألا  يه  ام 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟ "  يف  الإ 

ظفح8- عمتسأ  نآلا ؟  توصلا  تاربكم  دوجو  عم  ناذألا  عامس  وه  دجسملا  نع  دعبلاو  برقلا  سايقم  نوكي  له 

مث6- اهعم  رمتـسم  وهو  اهددع  ملعي  تاقلط ال  ةدع  هتجوز  قلط  هنأ  امك  اهرفكي  ملو  ةريثك  ناميأ  هنم  ردص  دقو  نيدـلا  يف  ارـصقم  ناك  لجر 
يف مكحلا  امو  اهددـع  لـهجي  وهو  هنم  ردـص  يذـلا  قـالطلا  يف  مكحلا  اـمو  اـهيف  ثنحو  اـهفلح  يتلا  هناـميأ  يف  مكحلا  اـمف  هللا  ىلإ  باـت 

ظفح عمتسأ  سانلا ؟  لاومأل  ةقرسو  مايصو  ةالص  نم  اهكرت  يتلا  تابجاولا 

107a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 580  )  ( 455  ) 

 :- تايوتحملا  

وأ1- هيلع  ناك  ام  ىلع  فقولا  اذه  ىقبي  لهف  هل  دـلوملا  لمع  كرتو  فقاولا  يفوت  دـقو  ةنـس  لك  يف  ادـلوم  هل  لعجو  يلول  اضرأ  فقوأ  لجر 
ظفح عمتسأ  هيف ؟  لعفي  اذام  وأ  ةثرولا  ىلع  مسقي  وأ  ةهج  يأ  ىلإ  فرصي 

ظفح2- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  هعيب  زوجي  له  هرمث  ةقدص  وأ  ةعارز  نم  فقولا  عفانم  تلطعت  ول 

ظفح3- عمتسأ  فقولا ؟  عفانم  تلطعت  اذإ  ضرألا  يرتشي  نأ  هنبا  وأ  فقاولل  زوجي  له 

يلام4- ضوع  ذخأ  وأ  هعيب  مكح  امو  مرحملا  لكألا  نم  دـعي  نييارـشلا  ةطـساوب  رخآل  صخـش  نم  هلقن  لهف  مدـلا  لكأ  ميرحت  نآرقلا  يف  درو 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  نيعم  ردق  نع  لزانتلا  لباقم 

ظفح5- عمتسأ  هنم ؟  طرش  نودب  مدلاب  هعربت  نع  يلام  ضوع  ذخأ  زوجي  له 

سكعلاب6- رمألا  ناك  اذإ  مكحلا  امو  بوبنألا  وأ  نقحلا  ةطـساوب  اهيلإ  رخآ  لجر  ءام  لقن  زوجي  لـهف  ميقع  لـجر  نم  ةـجوزتم  ةأرملا  تناـك  اذإ 
ملاعلا تايفشتسم  يف  تحجنو  ةقيرطلا  هذه  تبرج  دقو  نينجلا  ومن  نيح  ىلإ  ةأرملا  محر  امامت  هبـشي  وج  يف  اهجوز  ءام  ظفح  زوجي  لهو 

ظفح عمتسأ  نيتلاحلا ؟  يف  يعرشلا  مكحلا  وه  امف 

مكو7- هلقن  نكمي  داجـسلا ال  اذه  نأ  املع  هريهطت  نكمي  فيكف  داجـسلا  يف  لفطلا  لاب  اذإف  ةالـصلاو  ةراهطلا  يف  سواسولاب  ةـباصم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  هريهطتل ؟  ءاملا  نم  يفكي 

ظفح8- عمتسأ  ةساجنلاو ؟  رهطلا  يف  ىثنألاو  ركذلا  لوب  نيب  قرف  كانه  له 

اهناكم6- هبتشاو  تفج  ىتح  ةساجنلا  تكرت  اذإ  لمعلا  امو  مدقلا  سجنت  له  اهمدقب  ةساجنلا  نم  لسغ  يذلا  للبملا  داجـسلا  ةأرملا  تئطو  اذإ 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح10- عمتسأ  ةبطر ؟  ةساجنلا  تناكو  ةساجنلا  همدقب  أطو  نم  ءوضولا  ضقني  له 

107b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 477  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

بجي1- لهو  يـسبالم  سجنت  له  تارطقلا  هذـه  مكح  امف  ليـسغلا  ءام  نم  يـسبالم  ىلع  رطقي  ةـسجنتملا  يلاـفطأ  سبـالم  لـسغأ  امدـنع 
عمتسأ ديلا ؟  سجنت  اهـسمل  له  ءاوهلاب  فشنت  مث  ةسجن  مهيديأو  لافطألا  اهـسملي  يتلا  باوبألا  ضباقم  يف  مكح  امو  ةالـصلا  دـنع  اهرييغت 

ظفح

يف2- كشت  اهنكلو  ساوسولا  كرت  ىلع  اهنم  اصرح  تارم  ثالث  نم  رثكأ  اهيدـي  لسغت  نأ ال  هللاب  فلحت  نأ  تلواـحف  هنم  صلختلا  تدارأ  اـهنأ 
عمتسأ ناميألا ؟  ددعب  مأ  ةدحاو  ةرافك  يفكت  لهو  اهتفلح  يتلا  ناميألا  ددع  يردـت  يهو ال  كلذ  يف  ةرافك  اهيلع  لهف  كلذ  دـعب  اهيدـي  ةراهط 
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ظفح

ظفح3- عمتسأ  ءاوس ؟  عمتسملاو  ئراقلا  رجأ  لهو  هتءارق  نع  ينغي  ايموي  عايذملا  ربع  نآرقلا  عامس  له 

ظفح4- عمتسأ  رذع ؟  نودب  رثكأف  اموي  ةبانجلا  لسغ  رخأ  نم  مكح  ام 

ةفلتخملا5- ماقرألا  تاذ  قاروألا  نم  ةريبك  ةيمكب  ردصت  ةفلتخم  ماقرأ  نع  ةرابع  يهو  ءارقفلل  اهعير  دصري  ةيريخلا  بيصانيلا  ةيعمج  اندالب  يف 
؟  ءارقفلا ىلع  اهب  قدصتلا  زوجي  لهو  قاروألا  هذه  يف  مكحلا  امف  رـساخلا  مهنمو  حبارلا  مهنمف  قاروألا  هذه  ىلع  بحـسلا  دعوم  ءاج  اذإو 

ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  هنم ؟  ةيراج  ةقدص  ءاشنإ  وأ  يريخلا  قودنصلا  اذه  نم  دجسم  ءانب  زوجي  له 

اموي7- اهل  ددـحو  ةرايزلا  نم  اهعنمف  هرفـس  نم  ءاج  اذإ  الإ  انايحأ  مدـقت  الو  اهلهأ  ىلإ  ةرايزلا  رثكت  هتجوز  لعج  امم  هلهأ  نع  ادـيعب  لمعي  لجر 
تنأف اهل  لاقف  همالك  نم  اجرخم  دـجوف  ةـجوزلا  ىلع  قفـشأ  مث  قلاط  تنأف  كلهأ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  تبهذ  اذإ  اهل  لاقف  لـثتمت  ملف  ةراـيزلل 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامو  ءيش  هيلع  بترتي  لهف  باهذلاب  كل  نذآ  نآلا  انأو  يرذإ  نودب  كلهأ  ىلإ  تبهذ  اذإ  قلاط 

هللا8- ىلإ  بات  دقو  هل  اهذخأيو  يرتشملا  ىلع  ةعاضبلا  ةميق  دـيزي  نأب  كلذو  مرحم  قيرطب  نكلو  هلخد  ةدايزل  ةـصرف  هل  تحيتأو  لماع  لجر 
ظفح عمتسأ  مرحملا ؟  لاملا  كلذ  هاجتا  هيلع  بجي  اذامو  امهبلط  ةيبلت  زوجي  لهف  كلذ  هلام  نم  جحلا  هادلاو  هنم  بلطو 

ظفح6- عمتسأ  ةالصلا ؟  رصقت  نأ  اهلهأ  تيب  ىلإ  تءاج  اذإ  لهف  كانه  نكستو  وليك  يلاوح 100  اهلهأ  تيب  نع  ةديعب  سردت  ةأرما 

ظفح10- عمتسأ  مهعم ؟  رطفي  نأ  هل  زوجي  لهف  فويض  هيلإ  مدقو  ءاضق  امئاص  صخشلا  ناك  اذإ 

108a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 478  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةارصملا ؟  عيب  زوجي  له 

هيلع2- نأ  نيدملا  ركنأف  ةمكحملا  يف  ىوكـش  هيلع  لاملا  بحاص  عفرف  هل  يفوي  ام  هدـنع  نكي  مل  دادـسلا  تقو  ناح  املو  الام  ضرتقا  لجر 
؟  ةرافك هيلع  لهو  ةـبذاكلا  نيميلا  هذـه  يف  هيلع  اذامف  هبحاصل  هدري  لاملا  لصح  اذإ  هتين  يفو  نجـسلا  نم  اـفوخ  اـبذاك  اـنيمي  فلحو  لاـم 

ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  هب ؟ "  اورهجا  وأ  مكلوق  اورسأو  ىلاعت " :  هلوقب  دارملا  وه  لهو  رهجلا  مأ  هب  رارسإلا  ءاعدلا  يف  لضفألا  وه  ام 

ىلإ4- ريشي  ام  نآرقلا  يف  لهو  دعرلاو  قربلا  أشني  فيكو  ءامسلا  نم  وه  وأ  رحبلا  راخب  نم  وهأ  ءامسلا  نم  لزني  يذلا  رطملا  ردصم  نيأ  نم 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح5- عمتسأ  ىطسولا ؟  ةالصلاب  دوصقملا  امو  ىطسولا "  ةالصلاو  تاولصلا  ىلع  اوظفاح  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح6- عمتسأ  رخآ ؟  ىنعم  كانه  مأ  اهرهاظ  ىلع  ةيآلا  هذه  مهفت  له  اميلكت "  ىسوم  هللا  ملكو  ىلاعت ":  هلوق  يف 

ةيسفنلا7- ةأرملا  ةلاحل  حجان  جالعك  نادخألا  ذاختاو  ةشحافلا  يف  سامغنالا  ىلإ  هتفلؤم  وعدت  يسفنلا "  عارـصلاو  ةأرملا  هناونع "  باتك  كانه 
ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  مكدر  وه  امو  اجالع  ربتعي  اذه  لثم  لهف 

ظفح8- عمتسأ  ةاتفلا ؟  لبقتسمل  رارضأ  هل  نأو  هنع  ىهن  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  حص  لهو  ةاتفلل  ةبسنلاب  ناتخلا  مكح  ام 

اذـه6- تحت  الخاد  ربتعي  داسفلاب  نوحـشم  وج  يف  لجرلا  بناج  ىلإ  ةاتفلا  لمع  لهو  مالـسإلا  يف  لجرلاو  ةأرملا  نيب  ةاواسملا  موهفم  وه  ام 
هللا ىلـص  لوسرلا  ءاسنب  صاخ  رمألا  اذـه  لهو  ىلوألا "  ةـيلهاجلا  جربت  نجربت  ـالو  نكتويب  يف  نرقو  ىلاـعت " :  هلوق  ىنعم  اـمو  موهفملا 

ظفح عمتسأ  ءاسنلا ؟  عيمجل  ماع  وه  مأ  ملسو  هيلع 

108b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 224  ) 
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 ( تياباغيم  3.65  ) ( 442  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

تانمؤم1- نهومتملع  نإف  ىلاعت ":  هلوق  امهيلع  قبطنت  لهو  امهجاوز  ةحص  يف  مكحلا  امف  موصتو  يلصت  هتجوزو  مايصلاو  ةالصلل  كرات  لجر 
ظفح عمتسأ  نهل ؟ "  نولحي  مه  الو  مهل  لح  نه  رافكلا ال  ىلإ  نهعجرت  الف 

اهيلع2- بجي  اذامو  هتأرما  قلطت  لهف  تاقيلطت  ثالث  نم  رثكأ  يهو  روعـش  الب  قالطلاب  اناميأ  فلحيو  هللا  بسي  ةالـصلل  كرات  عبطلا  داح  لـجر 
ظفح عمتسأ  ههاجتا ؟ 

ظفح3- عمتسأ  نويعرش ؟  هتبوت  لبق  هدالوأ  لهو  ةرافك  هيلع  لهو  هتيب  ىلإ  هتجوز  عجرتسي  نأ  هل  لهف  دترملا  بات  اذإ 

؟ 4- مالسإلل هنايك  عضخي  ىتح  مالسإلا  ىلإ  الوأ  داعي  هنأ  مأ  تالماعملا  ثيح  نم  يمالـسإلا  عيرـشتلا  ماكحأ  سفن  هيلع  قبطنت  دترملا  رفاكلا  له 
ظفح عمتسأ 

اهريغو5- ميحر "  روفغل  اهدعب  نم  كبر  نإ  اونمآو  اهدعب  نم  اوبات  مث  تائيـسلا  اولمع  نيذـلاو  ىلاعت ":  هلوق  هتبوت  دـعب  دـترملا  ىلع  قبطني  له 
ظفح عمتسأ  رفاكلا ؟  ةبوت  لبقي  هللا  نأ  اهيف  يتلا  تايآلا  نم 

ةالـصلا6- كرت  زوجي  لهف  اوبيجتـسي  ملف  اوحـصن  دقو  اهتقو  لبق  ةالـصلا  ميدقتك  ةعيرـشلا  ماكحأل  نيفلاخم  نيلـصملا  ةـعامجو  مامإلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  كرتل  رذع  اذه  ربتعي  لهو  ةعامج  مهعم 

ىلإ7- بات  دقو  فرـصلا  دوجو  مدع  ةجحب  لاملا  نم  ائيـش  لماع  لك  نم  ذخأي  ناكف  لامعلا  بتاور  فرـص  هيلإ  لكوو  ةكرـش  يف  لمعي  لجر 
؟  نآلا لعفي  اذامف  مهناكمو  مهتفرعم  هيلع  رذـعتيو  دـحاو  لك  بيـصن  هيلع  رذـعتي  هنأ  اـصوصخ  لـعفي  اذاـمف  مرحم  كـلذ  هلعف  نأ  ملعو  هللا 

ظفح عمتسأ 

ةعارزلاب8- نهترملا  رشابي  مث  ةدملا  ديدحت  نود  نهترملا  نم  لاملا  نم  غلبم  مالتـساب  نهارلا  موقي  نأب  ةيعارزلا  يـضارألا  نهر  ةلكـشم  اندنع 
لثم نهرلا  نم  رخآ  عون  كانهو  هضرأ  هيلإ  درتو  نهترملل  لاملا  عجري  هنإف  نهرلا  كف  نهارلا  دارأ  ىتمو  ةـلغلا  نم  ءيـش  نهارلل  يطعي  ـالو 

ظفح عمتسأ  نهرلاب ؟  لماعتلا  نم  نيعونلا  نيذه  مكح  امف  ةنسب  ةدملا  ددحت  نكلو  اذه 

106a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 444  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- مأ ال ؟  اهنم  هجاتحي  ام  طابنتساو  بتكلا  ةعلاطم  درجمب  هسفنل  داهتجالا  يعدي  نأ  ملاعلل  لهو  داهتجالا  طورـش  يه  امو  دهتجملا  نم 
ظفح

ظفح2- عمتسأ  رضاحلا ؟  انتقو  يف  سمخلا  سمخ  عطق  ةلاح  يف  ةداسلا  فارشألل  ةاكزلا  عفد  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  اهئارش ؟  مكح  امو  ةفوقوملا  يضارألا  عيب  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ماع ؟  هعفن  ءيش  يف  نوكي  وأ  ةدحاو  ةعفد  ءارقفلل  فرصت  لهف  ةفوقوملا  ضرألا  تعيب  اذإ 

وأ5- اهبيصي  ايند  ىلإ  هترجه  تناك  نمف   : " ثيدح هيلع  قبطني  لهو  جحلا  هل  زوجي  لهف  جحلا  ءاج  مث  قزرلل  ابلط  ةكلمملا  ىلإ  لجرلا  رجاه  اذإ 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  ىنعم  امو  هيلإ "  رجاه  ام  ىلإ  هترجهف  اهجوزتي  ةأرما 

ظفح6- عمتسأ  دلبلا ؟  اذه  نم  جحلل  ةينلا  مزعي  نأ  هل  زوجي  لهف  جحلا  سيلو  لمعلا  ادصاق  ةكلمملا  ىلإ  لجرلا  مدق  اذإ 

هل7- عضوي  جاوزلا  نم  مايأ  ةثالث  لبقو  هبيج  جراخ  بهذ  نم  الالهو  ىنميلا  هدي  يف  ريرح  نم  اطيخ  هل  عضو  ةرم  لوأ  لجرلا  جوزت  اذإ  ةداع  اندنع 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةحيحص  تاداعلا  هذه  لهف  هيمدقو  هيدي  يف  ةنحلا 

ظفح8- عمتسأ  عضوي ؟  عبصإ  يأ  يفو  ةضفلا  متاخ  سبل  مكح  ام 

اهبهذ6- اهدلاو  ري  مل  اهدلاو  تيب  ىلإ  اهذخأ  املو  لاملا  هتطعأو  اهبهذ  هتجوز  تعابف  هيفكي  لام  هدنع  نكي  ملو  قزرلل  ابلط  رفـسلا  دارأ  لجر 
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بهذلاب اهيتآ  ىتح  يلع  مارح  يتجوز  لجرلا  لاقف  قلاط  نكادـحإ  هتنباو :  همامأ  ةـسلاج  هتجوز  تناكو  ابـضغم  لاقف  ربخلا  هتربخأف  اهلأسف 
راضحإ لبق  اهترـشاعمو  هتجوزل  هميرحت  يف  مكحلا  امف  اهرـشاعو  تيبلا  يف  اهدـجوو  بهذـلاب  اهل  تأي  مل  هتدوع  دـعبو  لمعلل  رفاس  دـقو 

ظفح عمتسأ  اهجوزو ؟  هتنبا  نوؤش  يف  لخدتلا  هل  قحي  لهو  هتنباو  هتجوز  نيتسلاجلا  ىدحإل  هتجوز  دلاو  قيلطت  يف  مكحلا  امو  بهذلا 

ءانبألا10- راوجب  ايلصت  نأ  نيتنبلل  زوجي  لهف  مهدلاو  مهمأي  تيبلا  يف  ةعامج  اولص  اذإو  ىدارف  ةالصلا  مهل  زوجي  لهف  ناتنبو  دالوأ  ةعبرأ  هل  لجر 
ظفح عمتسأ  اهدحو ؟  فصلا  يف  فقت  له  اهدحول  تنبلا  تناك  اذإ  مكحلا  امو  ريخألا  فصلا  يف  انوكت  نأ  امهيلع  بجي  مأ 

ظفح11- عمتسأ  لجو ؟  زع  هلل  ءاوتسالا  ةفص  تبثن  فيكو  برعلا  ةغل  يف  ءاوتسالا  عاونأ  يه  ام 

106b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.46  ) ( 454  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ثالثلا ؟  ديحوتلا  عاونأ  ىلع  تلمتشا  فيكو  صالخإلا  ةروسب  دحأ  هللا  وه  لق  ةروس  تيمس  اذامل 

ظفح2- عمتسأ  لمعلاو ؟  بابسألاب  ذخألا  هكرت  مكح  امف  ةواقشلاوأ  ةداعسلاب  ناسنإلا  ىلع  اقباس  هردقو  هللا  ءاضق  ناك  اذإ 

مث3- ةوالتلل  دجـسي  لهف  قلعلا  مجنلاك و  ةوالتلل  ةدجـس  اهرخآ  يف  دجوي  ةروس  ةحتافلا  ةروس  دـعب  أرق  ةـيرهجلا و  ةالـصلا  يف  مامإلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  مأدجسي ال ؟  له  ةيرسلا  ةالصلا  يف  اهأرق  اذإ  كلذكو  دجسي  مأ ال  ناكرألا  يقاب  ةرشابم و  عوكرلل  ضهني 

تنك4- اذإ  و   : ) ىلاعت هلوقل  ةصاخ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةايح  يف  ةعورـشم  تناك  فوخلا  ةالـص  نإ  لوقي  فوخلا  ةالـص  نع  يأر  كانه 
هتافو دعب  رمألا  اذه  عفترا  دقو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هفلخ  ةالصلا  ةليضف  مهنم  قيرف  لك  لاني  نأ  كلذ  ةمكحو  ةالصلا ).... مهل  تمقأف  مهيف 

يف طرش  ودعلا  روضح  لهو  اذه  يف  حيحـصلا  لوقلاوه  امف  نمألا  ةلاح  ةالـصلا  ةفـص  فلاخي  امم  ئيجمو  باهذ  اهيف  ةفـصب  اهؤادأ  زوجي  الف 
ظفح عمتسأ  فوخلا ؟  ةالص  ةفص  يه  امو  فوخلا  ةالص  ءادأ 

ظفح5- عمتسأ  ءيش ؟  اذه  يف  له  لقتسم  مامإب  ةفئاط  لك  تلصول 

راكذألاك6- ةقوثوم  بتك  ةدع  يف  اهتحص  تدرو  حيباستلا و  ةالص  يف  هتحـص  ىدم  ملعأ  ثيدح ال  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  درو  دقل 
عمتسأ ةعورشم ؟  تناك  نإ  اهتفـص  يه  امو  ةالـصلا  هذه  ةحـص  ىدم  امو  ثيداحألا  هذه  ةحـص  ىدم  امف  ةنـسلا  هقفو  لوصألا  جات  يوونلل و 

ظفح

ظفح7- عمتسأ  نآرقلل ؟  افلاخم  نكي  مل  اذإ  هب  ذخألا  زوجي  لهف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  نع  فيعض  ثيدح  كانه  ناك  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  ةدوجوملا ؟  بطلا  تايلك  يف  لومعم  وه  امك  اهيلع  ةساردلا  لجأ  نم  ىتوملا  ثثج  حيرشت  يف  مالسإلا  مكح  ام 

؟ 6- هتراهط دـسفت  لهف  هنم  فرتغي  يذـلا  ءانإلا  كلذ  يف  همـسج  نم  تارطق  طقـست  دـقو  هبرقب  ءانإ  نم  ةـبانجلا  نم  لستغي  ناسنإ  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ 

راطفإلا10- انل  لحي  لهف  مايـصلا  انيلع  قشي  امم  ةـفاسمب  انع  دـعبت  ةـسردملا  كرابملا و  ناضمر  رهـش  ناحتمإلا  مايأ  فداـصت  ماـعلا  اذـه  يف 
ظفح عمتسأ  همايأ ؟  ةياهن  دعب  ءاضقلاو 

110a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 428  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

تاقباسملا1- يف  ةيريدقت  زئاوجك  اهيلع  لاملا  ذخأو  تاياورلا  هذه  ةباتك  مكح  امف  ةيعامتجا  عيضاوم  يف  صـصقلاو  تاياورلا  ةباتك  ىوهي  باش 
ظفح عمتسأ  قزرلا ؟  بلطل  ةنهمك  اهتسرامم  زوجي  لهو  اهوحنو 
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للعي2- سانلا  ضعبو  بايثلا  هذه  ءادترا  مكح  امف  ةكلمملا  يف  انبايث  مظعم  هنم  عونلا  اذهو  ريرح  ةيزيلجنإلا  ةغللاب  ينعت  كلس  ةملك  نأ  انعمس 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  امف  كلذ  نم  ربكأ  اهتميق  تناكل  ريرحلا  نم  تناك  ولو  ادج  ةليلق  كلسلا  بوثلا  ةميق  نأب 

ظفح3- عمتسأ  فصنلا ؟  نم  لقأ  اهيف  ريرح  ةبسن  بايث  سبل  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  هعقوم ؟  سجني  بوثلا  ىلع  تعقو  ول  ثيح  ةسجن  يه  له  ةدروتسملا ،  ةيعانصلا  روطعلا  لامعتسا  يف  مكحلا  ام 

ظفح5- عمتسأ  نابضغلا ؟  قالط  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  ةفورعملا ؟  ليقاثملاب  هباصن  مكو  لمعتسملا  بهذلا  يف  ةاكز  هنأ ال  حيحص  له 

ظفح7- عمتسأ  ةيفوصلا ؟  ةقيرطلا  عابتا  يف  مكيأر  ام 

110b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.16  ) ( 470  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  يوني  نأ  يسن  نمو  موي  لك  يف  مايصلل  ةينلا  دقع  طرتشي  لهو  موصلا  تادسفم  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  ناضمر ؟  راهن  يف  عامجلا  يف  اعقو  اذإ  ةرافك  نيجوزلا  ىلع  له 

ضرفلا3- ةينب  مهعم  لخدي  نأ  هل  زوجي  لهف  حيوارتلا  نولصي  ةعامجلا  دجوو  ءاشعلا  ةالصل  رضح  نمو  اهتاعكر  ددع  مكو  حيوارتلا  ةالص  مكح  ام 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح4- عمتسأ  يناثلا ؟  ناضمر  ءاج  ىتح  هضقي  ملو  رذعل  ناضمر  رهش  رطفأ  نميف  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ماعطإلاو ؟  ءاضقلاو  موصلا  عيطتست  يتلا ال  نسلا  يف  ةريبكلا  ةأرملا  ىلع  بجي  اذام 

ظفح6- عمتسأ  اهيلع ؟  بجي  اذامو  حيحص  اهجح  لهف  ةيعرش  راذعألل  عادولل  نهيف  فطت  ملو  ججح  ثالث  تجح  ةأرما 

ةأرما7- نم  جوزتو  يمع  نبا  ربكو  ادلو  تبجنأو  كلت  هتجوزب  تجوزتو  اهنع  تامو  ىرخأب  جوزت  مث  ادلو  هل  تبجنأ  امدـعب  هتجوز  تيفوت  مع  يل 
ظفح عمتسأ  يمع ؟  نبا  تنب  نم  جوزتي  نأ  ينبال  زوجي  لهف  اتنب  هل  تبجنأو 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  لوألا |   |

111a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 563  )  ( 294  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لعفي ؟  اذامو  ناضمر  راهن  يف  رطفي  ضيرملل  خاخبلا  له 

هدصقو2- قالطلاب  ظفلتف  اهجوز  تبضغأ  سواسولا  ةرثك  ءارج  نمو  اهل  ةحيصن  نم  لهف  ةالـصلاو  ةراهطلا  يف  سواسولا  ةرثكب  تيلتبا  ةأرما 
ظفح عمتسأ  قالطلا ؟  ظفل  هنم  رركت  هنأ  ًاملع  مأ ال ،  قالطلا  عقي  لهو  اهجوز  ىلع  بجي  اذامف  ديدهتلا 

ينبي3- وأ  هنم  جوزتي  وأ  قدصتي  وأ  لاملا  كلذ  نم  جحي  نأ  زوجي  له  هللا  ىلإ  بات  مث  ةمرحم  ءايشأ  يف  ةراجت  نم  ةريثك  الاومأ  صخـش  عمج  اذإ 
ظفح عمتسأ  هلل ؟  ادجسم 

ظفح4- عمتسأ  تاكرشلا ؟  هوجو  نم  كلذ  ريغ  وأ  ةعارزلا  وأ  ةراجتلا  يف  ملسملا  ريغل  اكيرش  نوكي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  سيلو  همايص  لمكيو  لستغي  مأ  مويلا  كلذ  ءاضق  هيلع  لهف  ناضمر  راهن  يف  ملتحا  نم 

ىنز6- نإو  رذ  وبأ  لاقف  ةنجلا  لخد  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  نم  لاق :  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نأ  هانعم  امو  ثيدحلا  اذه  ةحـص  ىدـم  ام 
ظفح عمتسأ  رذ ؟ )  يبأ  فنأ  مغر  ىلع  ةياور (  يفو  قرس .  نإو  ىنز  نإو  لاق :  قرس  نإو 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  رطفي  لهف  هنم  دصق  نودب  هفوج  يف  ءاملا  ضعب  لخدف  ناضمر  راهن  يف  ةضمضملا  يف  غلاب  نم 

ظفح8- عمتسأ  هريغو ؟  يلازغلاك  نومذي  ةيفوصلا  لك  لهو  ةيفوصلاو ،  فوصتلا  يف  مكيأر  ام 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 91نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26523
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح9- عمتسأ  ءيش ؟  مهيلع  لهو   . تالصاوملا رفوت  مدعو  دجسملا  دعبل  تيبلا  يف  ةعامج  ةالصلا  حصت  له 

طقف10- اهجوزل  ةنيز  اهيلجرو  اهيديك  اهمسج  نم  ىرخأ  نكامأ  يف  هتلازإ  كلذكو  نيبجاحلا  ريغ  نم  ةأرملا  هجو  نم  دئازلا  رعـشلا  ةلازإ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح11- عمتسأ  ىراصنلاب ؟  اهبشت  اذه  ربتعي  مأ  اضيبأ  اسابل  اهفافز  ةليل  يف  سبلت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

111b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 513  )  ( 284  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةالص  هيف  ماقت  دجسم ال  يف  فاكتعالا  حصي  لهو  هدسفت  يتلا  ءايشألا  يه  امو  فاكتعإلا  طورش  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  هرخآو ؟  اهتقو  لوأ  وه  امو  يكزملا  دلب  جراخ  ىلإ  اهلقن  زوجي  لهو  بجت  نم  ىلعو  رطفلا  ةاكز  رادقم  وه  ام 

ظفح3- عمتسأ  هيلإ ؟  اهعفدي  نم  دجي  مل  اذإ  لمعي  اذامو  ديعلا  ةالص  دعب  ام  ىلإ  رطفلا  ةاكز  رخأ  نم  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  تقولا ؟  يف  اهجرخي  ىتح  ليكولل  اهعفد  وأ  نيجاتحملا  ىلإ  اهميلست  نم  أدبي  رطفلا  ةاكز  تقو  له 

لاؤسب5- كملظ  دقل  لاق  باطخلا  يف  ينزعو  اهينلفكأ  لاقف  ٌةدحاو  ٌةجعن  يلو  ًةـجعن  نوعـستو  ٌعست  هل  يخأ  اذـه  نإ  ىلاعت " :  هلوق  ىنعم  ام 
هانتف امنأ  دواد  نظو  مه  ام  ٌليلقو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذـلا  الإ  ٍضعب  ىلع  مهـضعب  يغبيل  ءاـطلخلا  نم  ًاريثك  نإو  هجاـعن  ىلإ  كـتجعن 

ظفح عمتسأ  بانأو ؟ "  ًاعكار  رخو  هبر  رفغتساف 

ىلإ6- مهبولقو  مهدولج  نيلت  مث  مهبر  نوشخي  نيذلا  دولج  هنم  رعـشقت  يناثم  ًاهباشتم  ًاباتك  ثيدـحلا  نسحأ  لزن  هللا  ىلاعت " :  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  ٍداه ؟ "  نم  هل  امف  هللا  للضي  نمو  ءاشي  نم  هب  يدهي  هللا  ىده  كلذ  هللا  ركذ 

ظفح7- عمتسأ  اهتامالع ؟  يه  امو  اهيف  لاقي  ءاعد  لضفأ  وه  امو  ردقلا  ةليل  اهيف  ىرحتت  يتلا  يلايللا  يه  ام 

ظفح8- عمتسأ  مويلا ؟  كلذ  مايصب  لعفت  اذامف  هراهن  ءانثأ  ترهط  مث  ناضمر  يف  ةيرهشلا  ةداعلا  ةأرملا  تتأ  اذإ 

112a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 443  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  باوثلا ؟  رجألا و  دقفي  هنإف  تيملل  هلسغ  دعب  لستغا  اذإ  ناسنإلا  نأ  حيحص  له 

دجسملا2- يف  ةالـصلا  لثم  ةعرزملا  يف  ةالـصلا  نأ  معزيو  دجـسملا  يف  ةعمجلا  اولـصي  نأ  ضفري  مهليفك  نكلو  ةعرزم  يف  نولمعي  ةعامج 
ةعمجلل مهكرت  يف  مثإ  نيعرازملا  قحلي  لهو  ليفكلا  نم  فرصتلا  اذه  زوجي  لهف  مهبتاور  نم  مصخو  بضغف  دجسملل  نيبهاذ  ةرم  مهدجوو 

ظفح عمتسأ  مهنع ؟  امغر 

ظفح3- عمتسأ  هتابلط ؟  لبقيس  هنأب  هتفرعمب  هتجاحل  الالغتسا  رجؤملاو  ريجألا  نيب  قافتإلا  ضقن  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ءيش ؟  مهيلع  لهف  نيفكت  الو  لسغ  نودب  تنبلا  هذه  تنفدو  عساتلا  رهشلا  يف  ةتيم  اتنب  تعضو  ةأرما 

ظفح5- عمتسأ  ادمع ؟  لمحلا  طاقسإ  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  دعب  هنع  قعي  نأ  هدلاو  مزلي  لهف  هنع  قعي  نأ  لبق  دلولا  تام  اذإ 

ةكئالملا7- جرعت  هلوقو ":  نودعت "  امم  ةنس  فلأ  هرادقم  ناك  موي  يف  هيلإ  جرعي  مث  ضرألا  ىلإ  ءامسلا  نم  رمألا  ربدي  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  امهنيب ؟  عمجلا  فيكو  ةنس "  فلأ  نيسمخ  هرادقم  ناك  موي  يف  هيلإ  حورلاو 

ظفح8- عمتسأ  ةربقملا ؟  يف  ءاملا  ةرثك  ببسب  رانلاب  قرحملا  رمحألا  بوطلا  يف  نفدلا  زوجي  له 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26712

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

26نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
38اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 93نيدجاوتملا 

ظفح8- عمتسأ  ةربقملا ؟  يف  ءاملا  ةرثك  ببسب  رانلاب  قرحملا  رمحألا  بوطلا  يف  نفدلا  زوجي  له 

هـسنج9- نم  ىكزي  ام  اهنمف  ضرألا  نم  سانلل  هللا  هجرخي  اميف  قرف  كاـنه  لـهو  هكاوفلاو  راـضخلا  لـثم  عورزلا  عاونأ  يف  ةاـكزلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  ىكزي ؟  ام ال  اهنمو 

ظفح10- عمتسأ  هكاوفلاك ؟  رخدي  الو  لاكي  ام ال  ةميق  ىكزي  له 

ةاتفلاو11- باشلا  بهذف  نادلاولا  هضفرف  اهتبطخل  مدقتف  ميقتـسم  باش  ىلع  تفرعتو  نايلـصي  نادلاولاف ال  دساف  تيب  يف  ةاتفلا  تأشن  اذإ 
ظفح عمتسأ  حاكنلا ؟  اذه  حصي  لهف  نيدهاش  دوجو  عم  امهجوزو  يعرشلا  نوذأملا  ىلإ 

جوزلا12- مزلي  لهف  اهلهأ  تيب  ىلإ  تبهذ  مث  كسفن  ىلع  كتمذف  كلهأ  ىلإ  تبهذ  نإ  اهل  لاقو  اهلهأ  ةرايز  نم  اهعنمف  نيجوز  نيب  فالخ  لصح 
ظفح عمتسأ  قالط ؟  كلذ  هلوق  ربتعي  لهو  ةدحاو  ةقلطب  ةقلطم  نوكت  اهنأ  مأ  نيمي  ةرافك 

112b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.62  ) ( 504  )  ( 304  ) 

 :- تايوتحملا  

ارارـضإ1- هيخأل  هيلع  نيد  هدعاس  يذلا  لاملا  نأب  هتوم  لبق  ةيـصو  بتكف  ةـجوزلا  تزـشن  هوخأ  جوزت  املف  لاملا  نم  غلبمب  هاخأ  دـعاس  لجر 
ظفح عمتسأ  ةجوزلل ؟  هعاجرإ  نم  دبال  مأ  هذخأي  نأ  خألل  قحي  لهف  ةزشانلا  ةجوزلاب 

ظفح2- عمتسأ  مهسفنأب ؟ "  ام  اوريغي  ىتح  موقب  ام  ريغي  هللا ال  نإ  هلوق ":  ىنعم  امو  ناتنج "  هبر  ماقم  فاخ  نملو  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 

جاوزلا3- اذه  مكح  امف  يناثلاب  اهجاوز  نم  رهشأ  ةعست  يـضم  لبق  ادولوم  تدلوو  رخآ  لجر  نم  تجوزت  ةدعلا  ةياهن  لبقو  اهجوز  اهقلط  ةأرما 
ظفح عمتسأ  هلعفت ؟  نأ  ةأرملا  ىلع  بجي  اذامو  دولوملا  اذه  قحلي  نملو 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلا ؟  كرت  هلهأ  ىلع  بلغي  دلب  يف  حئابذلا  نم  لكألا  يف  مكحلا  امو  ةحيبذلا ،  ىلع  ىمس  نإو  ةالصلا  كرات  ةحيبذ  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  طقف ؟  لوألا  ىلع  يمسي  لب  هحئابذ  لك  ىلع  هللا  يمسي  رازجلا ال  ناك  اذإ  حئابذلا  نم  لكألا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  بوصغملا ؟  تيبلا  يف  ةالصلا  مكح  ام 

ىثنألاو7- ركذلاب  كلذ  لعفي  لهو  ابهذ  هرعش  نزوب  قدصتيو  هتدالو  نم  عباسلا  مويلا  يف  هسأر  قلحي  دولوملا  نأ  ةحيحصلا  ةنـسلا  يف  تبث  له 
ظفح عمتسأ  ركذلاب ؟  صاخ  مأ 

لاجرلا8- انب  ىواس  اذإ  انك  ةـشئاع :  لوق  نيبو  ةـمرحملا "  بقتنت  ال  ثيدـحلا ":  نيب  هيجوتلا  فيكو  جـحلا  يف  باقنلاب  هجولا  ةـيطغت  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  انهوجو ؟ "  انفشك  مهانقبس  اذإو  انهوجو  ىلع  انلدسأ 

هيلع9- ساقي  لهو  فافجلا  درجم  يفكي  مأ  سمـشلا  ريثأت  نم  دـبال  لهف  سمـشلا  ريثأتب  تفج  اذإ  لوبلا  ةـساجن  نم  رهطت  ضرألا  نأ  اـنعمس 
ظفح عمتسأ  تويبلا ؟  يف  يتلا  شرفلا 

ظفح10- عمتسأ  مهدلاول ؟  مهقوقع  يف  ءانبألا  ىلع  اذامو  هل  مهقوقعل  كالهلاب  هدالوأ  ىلع  اعد  اذإ  مثإ  دلاولا  ىلع  له 

ظفح11- عمتسأ  رفاسم ؟  هنكلو  اهيخأ  دوجو  عم  هيخأ  ةنبا  جوزي  نأ  معلل  حصي  له 

113a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 420  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

يقابلاو1- ءارقفلا  ضعب  ىلع  لاـير  عزوو 1500  هلك  هلام  ةاكز  ساسأ  ىلع  لاـير  هرادقم 8000  غلبم  جرخأو  ةسـسؤم  يف  لام  هل  صخش 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامف  هملع  نودب  سانلا  ضعب  هذخأف  هعزوي  ىتح  ةبيقح  يف  هكرت 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

نيب2- فالخ  لصح  تاونس  عبرأ  دعبو  هنع  تلزانت  مث  هتملتـسا  رهم  امهنم  لكلو  يتخأب  اهوخأ  جوزت  اهنيح  يف  ةأرماب  يخأ  جوزت  ةنـس  لبق 13 
يخأ لباقف  انتيب  ىلإ  يتخأ  تعجر  اهرثإ  ىلعو  اهجوز  ملعف  اـهبحي  اـهجوز  لـعجت  يكل  مئازع "  اـباجح "  تلمع  اـهنأ  اهببـسو  اـهجوزو  يتخأ 
يبرتل امنإو  ةـجوز  سيل  نكلو  عجرت  لاق  يتخأ  جوز  نكلو  اهجوز  تيب  ىلإ  ةـجوز  لك  تداـعو  حـلاصت  مث  اـهتيب  ىلإ  هتجوز  تعجرو  لـثملاب 

ىلع اعرـش  زئاج  ةلاحلا  هذه  ىلع  يتخأ  ءاقب  لهو  باجحلا  يتخأ  لمع  مكح  امو  ناحيحـص  جاوزلا  ادـقع  لهف  اهرجهو  اهيلع  جوزتو  اهدالوأ 
ظفح عمتسأ  مكتحيصن ؟  يه  امو  ةقلطم  ربتعت  اهنأ 

ظفح3- عمتسأ  ءامسلا ؟  يف  هللا  نأ  حيحص  له 

ةتس4- يمأل  تناك  امنيح  اهمسق  هنكلو  ةكرتلا  مسق  هتايح  يفو  دالوأ  ةثالث  اهل  ىرخألاو  دالوأ  ةعـست  اهلو  يمأ  نهادحإ  نيتأرما  نم  جوزت  يدلاو 
ظفح عمتسأ  كلت ؟  هتمسق  يف  مثإ  يبأ  ىلع  لهو  هلعف  انيلع  اذامف  دالوأ  ةثالث  ىرخألاو  دالوأ 

هدـعب5- يتأت  لهو  امهنيب  زيمي  فيكو  ضيحلاك  اهنم  ءاهتنالا  دـنع  لستغي  لهو  يتأت  نس  يأ  يفو  ةدودـحم  ةدـم  اهل  لـهو  ةضاحتـسإلا  يه  اـم 
ظفح عمتسأ  ةضاحتسم ؟  تناك  اذإ  اهمايص  مكح  امو  ةرشابم 

113b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 450  )  ( 277  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  حيحص ؟  هجح  لهف  ةكمب  ميقم  وهو  ةدج  نم  جحلل  لجرلا  مرحأ  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  جحلا  نم  عنم  همارحإ  لبقو  جحلا  دارأ  لجر 

ظفح3- عمتسأ  ةنيعم ؟  سبالم  مارحإلل  لهو  اهسبالم  ريغت  نأ  ةمرحملا  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  جحلا ؟  يف  زافقلاو  براوجلا  سبلت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  اهضعب ؟  زوجي  مأ  اهعيمج  مايص  طرتشي  لهو  جحلا  دارأ  نمل  ةجحلا  يذ  نم  ةرشع  مايص  عرشي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةيآلا ؟  انصحت "..  ندرأ  نإ  ءاغبلا  ىلع  مكتايتف  اوهركت  الو  ىلاعت ":  هلوقب  دارملا  ام 

ظفح7- عمتسأ  تايتفلا ؟  ىلع  ةدئاع  ةقباسلا  ةيآلا  يف  ةمحرلاو  ةرفغملا  له 

ظفح8- عمتسأ  ةوالتلا ؟  دوجس  يف  هلوق  بحتسملا  ءاعدلا  وه  ام 

عمتسأ9- نآلا ؟  هحيحـصتل  ءيـش  همزلي  لهو  اذه  هلمع  مكح  امف  سانلا  دحأ  نم  ىوتف  ةجيتن  طقف  طاوشأ  ةعبرأ  فاط  هترمع  يفو  جـح  لجر 
ظفح

ظفح10- عمتسأ  ةيآلا ؟  نهونحتماف "...  تارجاهم  تانمؤملا  مكءاج  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 

ملو11- ةدج  نم  جحلاب  مرحأ  ةيورتلا  موي  ىتح  ةدج  ىلإ  رفاس  ةرمعلل  هتياهن  دنعو  طقف  ةرمعلاب  تاقيملا  نم  مرحأو  جحلا  يف  عتمتلا  ىون  لجر 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامو  حيحص  اذه  لهف  عتمتلا  كنع  طقسأ  ةدج  ىلإ  كرفس  هل  ليقف  لأسو  دهي 

ظفح12- عمتسأ  يمرلا ؟  نع  زجاعلا  جاحلا  نع  يمري  نأ  مرحملا  ريغل  زوجي  له 

114a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 427  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

ءانب1- اعتمتم  ربتعي  لهف  جحلاب  ادرفم  ةفيلحلا  يذ  نم  مرحأو  ةرايزلل  ةنيدملا  ىلإ  بهذ  مث  ىعسو  فاطو  جحلا  رهـشأ  يف  ةرمعلاب  مرحأ  لجر 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةقباسلا  ةرمعلا  ىلع 
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هلعف2- ئزجي  لهف  هنم  مرحأو  تاقيم  برقأ  ىلإ  عجرف  تاقيم  برقأ  ىلإ  عجرا  ليقف  لأسف  ةكم  لصو  ىتح  مارحإ  نودـب  تاقيملا  زواج  لجر 
ظفح عمتسأ  هزواجت ؟  يتلا  تاقيملا  ىلإ  عوجرلا  همزلي  مأ  اذه 

نبالا3- بهذ  اذإو  هيلع  فوطي  نم  لكوي  وأ  هيلع  يدـفي  نأ  هنبا  ىلع  بجي  لهف  هجرعل  هكرتف  طاوشأ  ةتـس  عادولا  فاوط  نأ  عمـسو  جـح  لجر 
ظفح عمتسأ  عادولا ؟  فاوط  هكرتل  هدلاو  ىلع  فوطي  نأ  هل  قحي  لهف  ةرمعلل 

ظفح4- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  ةضافإلا  فاوط  فطي  ملو  جح  لجر 

عادولا5- فاوط  دعب  ةكم  يف  ثكملا  زوجي  لهو  جاح  ريغ  وهو  هدلب  ىلإ  رفاسي  نأ  دارأ  اذإ  عادولا  فاوط  ةكم  يف  ميقملا  لجرلا  ىلع  مزلي  له 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح6- عمتسأ  براقألل ؟  اهئاطعإ  حصي  لهو  هتاكز  نوكت  فيكف  هرجأتساف  لزنم  ثلث  نع  ةرابع  وهو  هدلاو  نم  ثاريم  هل  صخش  ناك  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  جحلا  يعسو  فاوط  نع  ةرمعلا  يعسو  فاوط  هئزجي  لهف  انراق  جاحلا  ناك  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  ةالصلا ؟  تقو  تناحو  فوطي  ناك  اذإ  صخشلا  لعفي  فيك 

ظفح9- عمتسأ  ايسان ؟  مارحإلا  تاروظحم  نم  اروظحم  بكترا  اذإ  ءيش  مرحملا  ىلع  له 

ظفح10- عمتسأ  دلج ؟  نم  مازح  سبلو  ةلظملا  لامعتسا  هل  زوجي  لهو  عابطضالا  يسن  اذإ  ءيش  مرحملا  ىلع  له 

ظفح11- عمتسأ  جحلا ؟  تايرورض  نم  ةرايزلا  لهو  يوبنلا  دجسملا  رزي  ملو  جح  نم  مكح  ام 

ةدج12- نم  جحلل  مرحأو  جحلا  موي  ءاج  ىتح  همارحإ  نم  لحو  رصقي  وأ  قلحي  ملو  ةرمعلل  ىعسو  فاطو  اعتمتم  ناك  اذإ  ءيـش  جاحلا  ىلع  له 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟  كسانم  لمكأو  ىنم  ىلإ 

114b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.64  ) ( 446  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

هنع1- حبذي  نأ  دحأ  لكوو  الام  لسرأف  تاونس  ثالث  ىضم  مث  هدلب  يف  مايأ  ةعبس  مصي  ملو  جحلا  يف  مايأ  ةثالث  ماصو  دهي  ملو  اعتمتم  جح  لجر 
ظفح عمتسأ  مايأ ؟  ةعبس  مايص  لامكإ  همزلي  مأ  ةيحضألا  نع  هذه  هئزجت  لهف  ةاش 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  جحلا  ةحص  ىلع  رثؤي  مسالا  ريوزت  له 

ظفح3- عمتسأ  هتقو ؟  لبق  يمرلا  مكح  امو  ةياهنو ،  ةيادب  رامجلا  يمرل  صصخملا  تقولا  وه  ام 

ظفح4- عمتسأ  ايسان ؟  هسأر  ىلع  مارحإلا  عضو  اذإ  مرحملا  ىلع  اذام 

ظفح5- عمتسأ  عادولل ؟  فطي  ملو  رفاسو  هدعب  يذلا  مويلاو  ديعلا  مويل  ىمر  اذإ  جاحلا  ىلع  بجي  اذام 

ظفح6- عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامف  قيرشتلا  مايأ  جرخ  ىتح  هضرم  رمتساو  ضرم  مويلا  كلذ  يفو  ةفرع  موي  فقوو  جح  لجر 

ظفح7- عمتسأ  هلعفي ؟  مث  أربي  ىتح  ةضافإلا  فاوط  ضيرملا  ىلع  ىقبي  له 

ظفح8- عمتسأ  هتجوز ؟  عماجو  هدلب  ىلإ  رفاسو  ةضافإلا  فاوط  فطي  مل  اذإ  جاحلا  ىلع  بجي  اذام 

جحي9- ملو  ةدجل  بهذو  بضغف  قافتالا  ةعامجلا  تضقن  ةرمعلل  مودقلل  اوفاط  املف  لام  لباقم  مهب  جحي  نأ  ةعامج  عم  قفتاف  ةرايس  هل  لجر 
ظفح عمتسأ  هعم ؟  قافتالا  ضقن  مهل  زوجي  لهو  لجرلا  ىلع  بجي  اذامف  كلذك  اولعف  مهو 

عمتسأ10- ليللا ؟  فصتنم  دعب  ليحرلا  ةفعـضلاو  ءاسنلل  صخر  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  عم  ةفلدزمب  تيبملا  بوجو  ىلع  ليلدلا  وه  ام 
ظفح

ظفح11- عمتسأ  ةضافإلا ؟  فاوط  دعب  يعس  هيلع  بجي  لهف  ىعسو  مودقلل  فاطو  ادرفم  جح  لجر 

ظفح12- عمتسأ  حابصلا ؟  ىتح  كلذب  اوملعي  ملو  ةفلدزم  دودح  نم  رتم  دعب 400  ىلع  اوتاب  اذإ  ةعامج  ىلع  بجي  اذام 

ظفح13- عمتسأ  هب ؟  عافتنالا  هل  زوجي  مأ  هدري  نأ  هيلع  بجي  لهف  هضعب  كلهتساو  هبيرق  نع  جحيل  رخآ  نع  الام  صخش  ذخأ  اذإ 
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مأ ال14- يقبتملا  لاملا  عاجرإ  مزلي  لهف  امهبم  رمألا  كرتو  اهب  جح  وأ  اهنم  جح  هل  لقي  ملف  هبيرق  نع  جـحي  نمل  نيبي  مل  لاملا  بحاص  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ   ؟

؟ 15- هلام نم  اهنع  يحـضي  نأ  ديري  ناك  اذإ  ةصاخ  ةيحـضأ  اهنع  يحـضي  مأ  هتيب  لهأو  هتيحـضأ  يف  ةافوتملا  همأ  كرـشي  نأ  نبالا  ىلع  حصي  له 
ظفح عمتسأ 

115a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.70  ) ( 428  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

مانغألا1- نمض  اهعيبيو  ةدروتـسملا  مانغألا  ضعب  هيف  ةيفخ  حبذي  نكلو  يموكحلا  خلـسملا  يف  اهمحل  عيبو  ةينطولا  مئاهبلا  حبذ  يف  لمعي  لجر 
اذه مكح  امف  دروتسملاو  اهنم  ينطولا  هل  نيب  اهنع  دحأ  هلأس  اذإو  نايب  نودب  ينطولا  نم  انمث  لقأ  دروتسملا  نأ  عم  رعـسلا  سفنب  ةينطولا 

ظفح عمتسأ  هبسك ؟  يذلا  لاملا  مكح  امو  لمعلا 

هلهأ2- ىلإ  عجر  امدـنعو  ثالثلاب  ةـقلطم  يهو  يمأ  رهظك  يلع  يه  لاقف :  اهفرعي  ةاتف  هل  اوبطخ  مهنأ  هلهأ  هيلإ  لسرأو  ارفاـسم  ناـك  لـجر 
هقالط مكح  امو  راهظلا  ةرافك  هيلع  لهو  هنم  ردـص  اميف  مكحلا  امف  اهتبطخ  دارأو  ةاـتفلاب  عنتقا  ةدـم  دـعبو  ةاـتفلا  هل  اوبطخي  مل  مهنأ  ملع 

ظفح عمتسأ  هغلب ؟  يذلا  ربخلا  ةحص  مدع  عم  ثالثلاب 

ظفح3- عمتسأ  نيميلا ؟  ةرافك  يه  ام 

اهعجري4- نأ  لوألا  اهجوز  دارأف  اهقلط  مث  رخآ  الجر  تجوزت  مث  هيبأ  عم  دـلولا  يقبو  اهقلط  مث  ادـلو  هل  تبجنأو  لجر  نم  ةـجوزتم  تناك  ةأرما 
هيلع ناك  ام  ىلع  يقبو  هدعوب  في  مل  هنكلو  كلذب  هدعوو  نيدلا  ىلع  ةماقتـسالاو  رمخلا  برـش  نع  عالقإلا  ةجوزلا  دلاو  هيلع  طرتشاف  هيلإ 

ظفح عمتسأ  جوزلا ؟  اذه  عم  هلعفت  نأ  ةأرملل  مكتحيصن  امف  هتجوز  ىلع  قالطلا  ددري  ام  اريثكو 

هل5- ليقف  لأس  دقو  هتلاخ  تانب  ضعب  نم  جوزتي  نأ  دارأ  ربك  امدنعو  هعاضرإو  هتيبرت  هتدـج  تلوتف  رهـشأ  ةعبـس  غلبي  وهو ال  همأ  تيفوت  لجر 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  نكي  مل  نإ  همزلي  اذامو  احيحص  جاوزلا  اذه  لهف  اهجوزتف  كل  زوجي 

ظفح6- عمتسأ  رثؤي ؟  اذه  لهف  دلولا  عضرو  داع  مث  انامز  نبللا  اهنع  عطقنا  دق  ةعضرملا  تناك  اذإ 

ءاشي7- فيك  لاملا  اذه  يف  فرصتي  دلولا  كرتي  لهو  ةحيحص  ةيصولا  هذه  لثم  له  هيفس  نبالا  نكلو  اهدلول  اهلام  ثلثب  تصوأو  تيفوت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  هنع ؟  رجحي  نأ  دبال  مأ 

لهو8- يخأ  وأ  ينبا  لثم  تنأ  اهجوزل :  ةأرملا  تلاق  اذإ  مكحلا  امو  هعم  سلجت  مأ  ةـجوزلا  هقرافت  لهف  هتجوزل  قـالطلا  ريثك  لـجرلا  ناـك  اذإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةرافك  اهيلع 

115b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 487  )  ( 414  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- نيرخآلا هتوخا  نود  همدخيو  هدلاو  ربي  هنأ  ةجحب  ضعب  نود  ءانبألا  ضعب  صيـصخت  كلذـكو  ةـكرتلا  نم  بيـصنب  ةـجوزلا  صيـصخت  زوجي  له 
ظفح عمتسأ 

وأ2- هديزي  رخآ  دلب  ىلإ  رفاس  مث  دلب  يف  ماص  اذإ  ناسنإلا  لعفي  فيكو  رطفلا ،  وأ  موصلا  يف  ءاوس  نادلبلا  نيب  علاطملا  فالتخا  يف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  ىحضألا ؟  ديعو  ةفرع  مويو  ةجحلا  يذ  لاله  يف  كلذكو  نيموي  وأ  مويب  هصقني 

يـضقي3- مث  رطفي  مأ  لوألا  دلبلا  عم  هموص  لمكي  مل  هنأ  رابتعاب  ديعلا  موي  يف  موصي  له  هدلب  ىلإ  رفاس  مث  موصلا  يف  رخأت  دـلب  يف  ماص  نم 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55287
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55287
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55288
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55288
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3497
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3497
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55289
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55289
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55290
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55290
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55291
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55291
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55292
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55292
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55293
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55293
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55294
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55294
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55295
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55295
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55296
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55296
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3498
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3498
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55297
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55297
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=55298
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=55298
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح عمتسأ   ؟

عمتسأ4- طقف ؟  ةـنيزلل  لزنملا  يف  اهقيلعت  مكح  امو  اهنمث  لكأو  اهعيب  مكح  امو  حاورألا  تاوذ  نم  ةمـسجملا  لافطألا  بعل  ءاـنتقا  مكح  اـم 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  لافطألل ؟  بعلك  سئارعلا  عيب  مكح  ام 

اهرامث6- ذخأي  لهف  اوعاطتسا  امل  اهفيلاكت  نع  ماتيألا  بساح  ول  لاملا و  نم  ريثكلا  هتفلك  دق  ترمثأ و  ىتح  اهعرزف  ماتيأل  ضرأ  هراوجب  لجر 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟  مهكرشي  نأ  دبال  مأ  هل  اهلك 

ظفح7- عمتسأ  هيلع ؟  اذامف  تبهذ  مث  يلع  ةمرحم  تنأف  نيعم  ناكم  ىلإ  تبهذ  نإ  هتجوزل  لاق  لجر 

ظفح8- عمتسأ  راهظلا ؟  ةرافك  يف  نيكاسم  ةعبرأ  مأ  دحاو  نيكسم  هب  معطي  يوبنلا  عاصلا  له 

ظفح9- عمتسأ  هتجوز ؟  لامب  جحي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

مويلا10- كلذ  اهمايـص  لهف  ةرودلا  تعجر  مث  دحاو  موي  تماص  اهرهط  دـعبو  ترطفأف  ةرودـلا  اهتتأ  مث  ابجاو  وأ  اءاضق  ةـمئاص  ةأرملا  تناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  هءاضق ؟  اهمزلي  مأ  حيحص 

ظفح11- عمتسأ  هءاضق ؟  بجي  ضيحلا  نم  هتماص  يذلا  مويلا  كلذ  لهف  رهطلا  يف  تلجعتسا  دق  تناك  اذإو 

لعف12- يف  عوطتلاو  ءاضقلا  يتين  نيب  عمجلا  زوجي  لهو  يـضقت  نأ  لبق  ناضمر  نم  ءاـضق  اـهيلع  ناـك  اذإ  اـعوطت  موصت  نأ  ةأرملل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  دحاو ؟ 

116a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 495  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- هلعف مهيلع  بجي  اذامو  دجسملا  اذه  يف  ةالصلا  حصت  لهف  رخآ  ناكم  ىلإ  اهولقنف  اروبق  ناكملا  كلذ  يف  اودجوف  دجـسم  ءانب  ةعامج  دارأ 
ظفح عمتسأ 

امف2- هتجاحل  هدـنع  لمعي  داع  مث  ىرخأ  ةرم  كدـنع  تلمع  نإ  مارح  يتجوز  عرازملا  لاقف  امـصتخاف  ضرألا  بحاص  دـنع  اعرازم  لمعي  لجر 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامو  مكحلا 

رهـشلا3- يف  تناك  اهنأل  يناثلا  ناضمر  ترطفأ  مث  ناضمر  ءاضق  عطتـست  ملف  تلمح  رهـشأب  هدـعبو  ناضمر  ترطفأف  ءاـسفن  تناـك  ةأرما 
ساقت لهو  ءاضقلا  اهمزلي  مأ  ريبكلا  خيشلا  ىلع  اسايق  موصلا  نع  ماعطإلا  يفكي  لهف  نيرهش  ةدمل  نيكسم  موي  لك  نع  تمعطأو  عساتلا 
عمتسأ مأ ال ؟  كلذ  ئزجي  لهو  مايألا  عيمجل  دـحاو  نيكـسم  ماعطإ  زوجي  لهو  لكألا  نود  لاملاب  ماعطإلا  زوجي  لهو  لـماحلا  ىلع  ءاـسفنلا 

ظفح

ظفح4- عمتسأ  رفاكلاو ؟  دترملاو  دحلملا  نيب  قرف  كانه  لهو  داحلإلا  ةملك  ينعت  اذام 

ظفح5- عمتسأ  ةعبرألا ؟  بهاذملا  نيب  فالخ  هيف  لهو  مأ ال  هتجوز  تناك  ءاوس  ءوضولا  ضقني  ةأرملا  سم  له 

دحاو6- لك  بيـصن  وه  امو  ةـكرتلا  مسقت  فيكف  تاوخأ  عبرأو  ةوخا  ثالثو  تنبو  ءانبأ  ثالثو  ةـجوز  كرتو  ةقـشو  اضرأو  الام  كرتو  تاـم  لـجر 
ظفح عمتسأ  مهنم ؟ 

ظفح7- عمتسأ  ملسملا ؟  نجلاب  ةناعتسالا  زوجي  له 

ةثرولا8- نم  دـحأ  وأ  هتجوزل  زوجي  لهف  فقاولل  اهبهيو  ةنـس  لك  نآرقلا  نم  ةـمتخ  أرقي  نم  ىلإ  اـهعير  عفدـت  ةـيعارز  اـضرأ  لـجرلا  فقوأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  لكشلا ؟  اذهب  فقولا  مكح  امو  فقولا  اذه  نم  ءيشب  ةبلاطملا 

حص9- لهو  اهب .  عفتنيو  تيملا  ىلإ  لصت  ةيلاملاو  ةيندبلا  تادابعلا  عيمج  لهو  ىفوتملا .  هيخأل  اهباوث  بهيو  اعوطت  يلـصي  نأ  لجرلل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةيندبلا ؟ "  تادابعلا  عيمجب  عفتني  تيملا  نإ  لاق " :  هنأ  ةيميت  نب  مالسإلا  خيش  نع 

ظفح10- عمتسأ  هانعم ؟  لوأ  وأ  جارعملا  ركنأ  نم  ىلع  مكحن  اذامب 
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11✄b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 466  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هملع ؟  نودب  اهجوز  لام  نم  قدصتت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  ديعت  ةعامجلا  لهف  ةراهط  ىلع  نكي  مل  هنأ  هل  نيبت  مث  ةعامجلاب  مامإلا  ىلص  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  اهتقو ؟  يف  ءاشعلا  ةالص  ديعي  لهف  رفاسي  مل  مث  ءاشعلاو  برغملا  نيب  عمجف  رفسلا  ىون  لجر 

لهف4- رهظلا  تقو  ةياهن  لبق  دـلبلا  ىلإ  لصو  مث  ريخأت  عمج  رـصعلاو  رهظلا  نيب  عمجي  نأ  دارأف  رهظلا  تقو  لخدـف  ارفاسم  لجرلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  رصعلا ؟  ىلإ  اهرخؤي  مأ  اهتقو  يف  رهظلا  يلصي 

ظفح5- عمتسأ  اهتقو ؟  يف  ةالص  لك  ةعامجلا  عم  يلصي  مأ  عمجلا  هل  زوجي  لهف  نيموي  وأ  موي  قطانملا  ضعب  يف  ميقي  رفاسملا  ناك  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  نيقحتسملاب ؟  هتفرعم  مدعل  رطفلا  ةاكز  جرخي  مل  نم  ىلع  بجي  اذام 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ءيش  مهيلع  لهف  اهتوم  دعب  لعفلا  سفنب  اهدالوأ  ماق  مث  يلو  ىلإ  هباوث  بهتو  ةنس  لك  ةاش  حبذت  نأ  ترذن  ةأرما 

ظفح8- عمتسأ  هفرعي ؟  وه  الو  برقتملا  هفرعي  يبنجأل ال  حلاص  لمع  باوثب  برقتلا  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ةلدألا ؟  عم  ةالصلا  كرات  ةحيبذ  زوجت  له 

ظفح10- عمتسأ  هتالصو ؟  هلاح  نع  لأسي  لهف  هكولس  لهجي  اهعيبيو  ةحيبذلا  حبذي  يذلا  ناك  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  هلعف ؟  يغبني  يذلا  لحلا  وه  امف  الطاب  ناك  اذإو  دقعلا  مكح  امف  هللا  ىلإ  ابات  مث  نايلصي  دقعلا ال  لاح  يف  ناجوزلا  ناك  اذإ 

117a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 481  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

امف1- بابلا  سفن  نم  سيل  نكلو  تجرخ  مث  يتخأو  يمأ  لثم  يلع  ةـمرحمو  قلاط  تنأف  باـبلا  اذـه  نم  تجرخ  نإ  هتجوزل  لـجرلا  لاـق  اذإ 
ظفح عمتسأ  هتجوز ؟  عجري  يكل  هيلع  بجي  اذامو  لاق  اميف  مكحلا 

ةجلاعم2- نكمي  قرطلا  يأبو  مهنم  صلختلا  فيكو  سكعلاو  سنإلا  ثانإ  ىلع  نجلا  روكذ  طلـست  نكميو  ناسنإلا  ىلع  ةـقيقح  ريثأت  نجلل  له 
ظفح عمتسأ  ديحوتلل ؟  ةفلاخمو  ةمرحم  لئاسو  ىلإ  عوجرلا  نود  ةلاحلا  هذه  لثم  هب  نم 

ظفح3- عمتسأ  قسافلا ؟  اهجوز  هاجتا  هلعف  ةأرملا  ىلع  بجي  اذام 

ظفح4- عمتسأ  ةدايزلا ؟  هذه  مكح  امف  رانيد  غلبمب 3000  اهعاب  ةليوط  ةدم  دعب  مث  رانيد  غلبمب 200  ةيبهذ  ةعطق  ىرتشا  لجر 

ظفح5- عمتسأ  بهذلاب ؟  بهذلا  عيب  زوجي  له 

عمتسأ6- رحـسلا ؟  ةجلاعمل  ةصاخ  ةيعدأو  ةصاخ  تايآ  كانه  لهف  ةـيودألا  ضعبو  ةـينآرقلا  تايآلا  ةوالتب  رحـسلا  نم  يوادـتلا  نكمي  هنأ  انعمس 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  امومأم ؟  وأ  امامإ  ناك  ءاوس  هتالص  مكح  امف  اهيف  عشخي  الو  ةالصلا  يف  لاغشنالا  ريثك  لجر 

نم8- هل  لهف  رذـنلا  اذـهب  ءافولا  يف  ةبوعـص  دـجو  هنكلو  دـيري  ام  هل  ققحت  دـقو  سيمخو  نينثا  لك  موصي  نأ  رمأ  هل  ققح  نإ  هلل  رذـن  صخش 
ظفح عمتسأ  وه ؟  امو  رذنلا  اذهل  جرخم 

ظفح9- عمتسأ  هيلع ؟  نيد  ربتعي  لهف  رطفأف  يعرش  رذع  اهدنع  ناك  نأب  نينثالاو  سيمخلا  مايأ  دحأ  يف  فداص  نإ  نكل 
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روهظ10- ربتعاو  هل  مهلوبق  مدع  نم  افوخ  هضرمب  اهربخي  ملو  ةأرما  ةبطخل  مدقتو  هدـسج  نم  ةـيفخ  نكامأ  يف  دـلجلا  يف  ضرمب  يلتبا  لجر 
رمألل تملستسا  مث  هيلع  تدرمتو  اهل  اعداخم  هتربتعاو  ضرملا  اذه  هتجوز  تأر  جاوزلا  دعبو  مهرابخإ  نم  ايفاك  ىنميلا  هدي  يف  ضرملا  اذه 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  بجي  مأ  حيحص  هجاوز  لهو  اهل  هنم  املظ  اهل  هتحراصم  مدع  ربتعي  لهف  عقاولا 

ظفح11- عمتسأ  ةرشبلاو ؟  ءاملا  نيب  لوحي  امبر  هنأل  هدسج  ىلع  هعضو  اذإ  ضيرملا  ءوضو  ىلع  نهدلا  رثؤي  له 

117b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 418  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

ءاطعإ1- زوجي  لهو  هل  اـهيطعيف  يتأـي  ىتح  هرظتنيف  رفاـسم  هنكلو  اريقف  فرعي  وأ  اريقف  دـجي  مل  اذإ  هتاـكز  عفد  رخؤي  نأ  لـجرلل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  لخدلا ؟  طسوتمل  ةاكزلا 

عمتسأ2- براقألا ؟  دـحأ  وأ  ةـجوزلا  ىلع  وأ  لجرلا  ىلع  لوحلا  هيلع  لاح  اذإ  هتاكز  لهف  هبراقأ  نم  دـحأ  وأ  هتجوز  لامب  لجرلا  لام  طلتخا  اذإ 
ظفح

ظفح3- عمتسأ  ىرخأ ؟  ةرم  لاملا  جارخإ  همزلي  مأ  نئادلا  نع  ئزجت  لهف  نئادلا  ملع  نودب  نئادلا  نع  لاملا  ةاكز  نيدملا  جرخأ  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  نوطبملا ؟  ىنعم  امو  نوطبملا  مهنم  ةسمخ  ءادهشلا  نأ  هيف  يذلا  ثيدحلا  وه  ام 

ظفح5- عمتسأ  ببسلا ؟  اذهل  ةءارقلا  كرتي  لهو  ءاطخأ  هنم  عقيو  نآرقلا  أرقي  نم  مثأي  له 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟  مثأي  لهف  أطخلاب  ملعي  وهو ال  نآرقلا  ةءارق  يف  أطخي  لجرلا  ناك  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  بابشلا ؟  ىلع  جاوزلا  ريسيتل  تايتفلا  ءايلوأل  ةحيصن  نم  له 

نم8- لهو  هيلع  بجي  اذامو  رخآ  لمع  دوجو  مدـع  عم  لالح  هبـسك  لهف  اـهتبقارمو  ضرعلا  نئاـكم  ليغـشتب  موقيو  امنيـسلا  يف  لـمعي  لـجر 
ظفح عمتسأ  هل ؟  ةحيصن 

ظفح9- عمتسأ  هتجوز ؟  عم  ادلو  كرتي  مل  نإ  لجرلا  ثاريم  ةمسق  يه  امو  اجوزو  ادلو  تكرت  اذإ  ةأرملا  ثاريم  ميسقت  نوكي  فيك 

ظفح10- عمتسأ  مرحم ؟  وهو  هتجوز  عماج  اذإ  لجرلا  ىلع  بجي  اذام 

نإ11- اهنم  ثرإلا  يف  قحلا  هل  لهو  هعفد  ام  عاجرتسا  يف  قحلا  هل  لهف  ةاتفلا  تيفوت  دقعلا  لبقو  امدـقم  ارهم  عفدو  ةاتف  ةـبطخل  مدـقت  لجر 
ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  دقع  ناك 

اذه12- ىلع  اذامف  ةدجس  يسن  مامإلا  نأل  نومومأملا  حبسف  هتالص  لمكيل  ماق  مامإلا  ملس  ملف  ةالصلا  لوأ  هتاف  دقو  ةعامجلا  ةالصل  لجر  لخد 
ظفح عمتسأ  ادرفنم ؟  هتالص  لامكإ  يف  رمتسي  وأ  ةعامجلا  عم  مضني  له  لعفي  نأ 

ظفح13- عمتسأ  ادرفنم ؟  يلصيو  ةعامجلا  نم  جرخي  وأ  ةرشابم  ةالصلا  نم  جرخي  لهف  ةالصلا  نم  هجورخ  تعدتسا  ةلاح  تثدحو  يلصي  ناك  اذإ 

118a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 446  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهثرإ ؟  نم  اهدالوأ  بيصن  رادقم  امو  اهل  ءانبأ  دوجو  عم  اهيخأل  هبهت  نأ  اهل  لهف  اهيبأ  نم  اهثاريم  ةأرملا  تذخأ  اذإ 

لاملا2- رادـقم  سفن  هل  ىطعي  رخآ  جوزت  اذإو  نوتخملا  يلو  وأ  جوزلل  لاملا  نم  اغلبم  دـحاو  لك  مدـقي  ناتخلاو  جاوزلا  ةـلاح  يف  ةداع  اندـنع 
ظفح عمتسأ  ابر ؟  ربتعت  مأ  ةدايزلا  هذه  زوجت  لهف  هيلع  ديزيو  لوألا  جوزلل  هعفد  يذلا 

اذإ3- لعفت  اذامو  ىنعملا  اذه  يف  بازحألا  ةروس  يف  تايآلا  ىنعم  امو  لاجرلا  نم  اهجوز  ةوخإ  مامأ  اهيفكو  اههجو  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
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نيندي نينمؤملا  ءاسنو  كتانبو  كجاوزأل  لق  يبنلا  اهيأ  اي  ىلاعت ":  هلوق  لهو  اهيفكو  اههجو  نع  مهمامأ  فشكت  مل  نإ  قالطلاب  اهجوز  اهددـه 
تغلب اذإ  ةأرملا  نإ  ءامسأل ":  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  امو  اههجو .  ةيطغتو  باجحلا  بوجو  ىلع  لدي  نهبيبالج "  نم  نهيلع 

مامأ طقف  اهيفكو  اههجو  نع  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  هنأ  هانعم  لهو  هيفكو "  ههجو  ىلإ  راشأو  اذهو  اذه  الإ  اهنم  ىري  نأ  حلـصي  مل  ضيحملا 
ابجتحي نأ  ةنوميمو  ةملس  مأ  هيتجوز  رمأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  ىنعم  امف  كلذ  فشك  اهل  زوجي  ناك  اذإو  اهجوز  ةوخإ  نم  لاجرلا 
ةرظنلا عبتت  يلع ال  اي   : " يلعل ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوقي  فيكف  ةروع  ريغ  ناـفكلاو  هجولا  ناـك  اذإو  ىمعأ  وهو  موتكم  مأ  نبا  نم 

ظفح عمتسأ  ىرخألا ؟ "  كل  تسيلو  ىلوألا  كل  نإف  ةرظنلا 

ربتعي4- لهف  قالطلاب  مكحلا  ردصو  قالطلا  يف  هابأ  جوزلا  لكوف  قالطلاب  ةمكحملا  يف  ىوعد  تعفرف  نينـس  تس  ةدـمل  اهجوز  اهقلع  ةأرما 
كلت لالخ  اهل  ةقفنلا  هيلع  بجت  لهو  اهعم .  جوزلا  اذه  لعف  يف  مكحلا  وه  امو  مكحلا .  رودـص  خـيرات  نم  ةدـعلاب  أدـبتو  ايعرـش  اقالط  اذـه 

ظفح عمتسأ  ةدملا ؟ 

ظفح5- عمتسأ  اهقالط ؟  نود  ةليوطلا  ةدملا  هذه  يف  هتجوز  كرتل  جوزلا  مثأي  لهو 

ولو6- خـسفني ،  مأ  يناثلا  جوزلل  حاكنلا  رمتـسي  لهف  لوألا .  جوزلا  عجر  مث  رخآ  لجر  نم  تجوزت  مث  ةـليوط  ةدـمل  هتجوز  نع  جوزلا  باغ  اذإ 
ديدجت نم  دبال  مأ  لوألا  دـقعلا  يفكي  لهف  لوألا  جوزلا  ىلإ  تعجر  اذإو  يناثلا ،  جوزلا  نم  دـتعت  لهو  ابـسن ،  قحلي  نملف  دولوم  امهنيب  ردـق 

ظفح عمتسأ  دقعلا ؟ 

ظفح7- عمتسأ  عباتتلا ؟  ةيطرش  ىلع  رثؤي  ةداعلا  ببسب  اهمايص  عاطقنا  لهف  نيعباتتم  نيرهش  مايص  ةأرملا  ىلع  بجو  اذإ 

118b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.52  ) ( 447  )  ( 291  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- ةحـص  ىدم  امف  اهدالوأو  اهتيبو  اهجوز  ةمدخ  نم  عنتمت  نأ  ةجوزلا  قح  نم  لعج  مالـسإلا  نأ  مالـسإلا  يف  اهقوقحو  ةأرملا  باتك  يف  ءاج 
ظفح عمتسأ  لوقلا ؟ 

ىلع2- سيلو  دوجسلاو  عوكرلا  عيطتسي  الو  ةلبقلا  هاجتا  فرعي  وهو ال  ةالصلا  تقو  ناحو  ةرايـسلا  وأ  ةرئاطلا  يف  ارفاسم  صخـشلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ءاضق ؟  اهيلصيف  اهتقو  جرخي  ىتح  اهريخأت  زوجي  لهو  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  ةالصلا  نوكت  فيكف  مميتلا  دجي  الو  ءوضو 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  رابغ  هيف  نوكي  نأ  بارتلاب  مميتلا  يف  مزلي  له 

ظفح4- عمتسأ  طقف ؟  بارتب  الإ  مميتلا  حصي  هنأ ال  حيحص  له 

ظفح5- عمتسأ  روبقلا ؟  ىلع  ةأرملا  ءاكب  مكح  امو  ديعلا  موي  يف  روبقلا  ةرايز  صيصخت  مكح  ام 

عمتسأ6- هيلع ؟  بجي  اذامو  اذه  هلعف  مكح  امف  ةرم  نم  رثكأ  لسغلا  ديعي  هنأ  ىتح  ةبانجلا  نم  ةراهطلا  يف  سواسولا  ةرثك  نم  يكتشي  لجر 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  ةرشابم ؟  ةبانجلا  نم  لسغلا  دعب  هنم  ءيش  جورخب  سحأ  اذإ  صخشلا  ىلع  بجي  اذام 

ظفح8- عمتسأ  حير ؟  وأ  لوب  سلس  هب  ناك  ىلع  بجي  اذام 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟  تايقابلا  اهتاوخأ  ىدحإ  نم  جوزتي  نأ  هل  زوجي  لهف  اهنم  ينبا  عضر  دقو  ةجوزتم  ىربكلا  هتنب  تانب  ثالث  هل  يخأو  نبا  يل 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  يف  حجارلا  وه  امو  ةعاضرلا  يف  نسلا  ربتعي  له 

ظفح11- عمتسأ  مأ ال ؟  اهمحل  لكأ  زوجي  لهف  اهحبذف  تمت  مل  اهنكلو  اهعالضأ  دحأ  رسك  دقو  يعارلا  هكردأف  مانغألا  دحأ  ىلع  عبس  ىدعت  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  عبسلا ؟  هنم  لكأ  يذلا  ءزجلا  ىتح  لالح  عبسلا  اهيلع  ىدعت  يتلا  ةاشلا  هذه  محل  عيمج  له 

ظفح13- عمتسأ  لعفي ؟  نأ  هيلع  اذامو  مأ ال  ةجوزلا  يف  كشلل  ايعاد  ربتعي  اذه  لهف  هنوهبشي  مهنكلو ال  دالوأ  ةتس  هلو  جوزتم  لجر 

ظفح14- عمتسأ  اعوطت ؟  وأ  اضرف  ءاوس  جحي  نأ  نيد  هيلع  نمل  زوجي  له 

ظفح15- عمتسأ  قالطلا ؟  ةينب  جاوزلا  مكح  ام 
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11☎a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.13  ) ( 444  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

رـصقلا1- ةـفاسم  يه  امو  ارفاسم ،  نكي  مل  نمل  رـصقلا  مكح  امو  اهمتي ،  مأ  ةالـصلا  رـصقي  لـهف  وليك  ةـفاسم 70  ةـهزنلل  لجرلا  جرخ  اذإ 
ظفح عمتسأ  خسارفلاب ؟  ةنراقم  وليكلاب 

ظفح2- عمتسأ  ةقشملا ؟  رفسلا  ماكحأ  يف  ةلعلا  لهو  ةعيرسو ،  ةثيدح  لقن  لئاسو  دوجول  رفسلا  ماكحأ  حابت  له 

-3 ، هدلاول اديلقت  تامرحملا  لعفي  ناك  اذإ  اهدلو  ىلع  ةجوزلا  ءاعد  مكح  امو  ةئيس ،  هقالخأو  يصاع  جوز  عم  ةيجوزلا  ةايحلا  رارمتـسا  مكح  ام 
ىتح ال ةـيحارج  ةـيلمع  لمعت  نأ  ةأرملل  زوجي  لهو  اعيطم ،  مهـضعبو  ايـصاع  مهـضعب  ناك  اذإ  ةـلماعملا  يف  ءانبألا  نيب  قيرفتلا  زوجي  لـهو 

ظفح عمتسأ  اقساف ؟  جوزلا  ناك  اذإ  ةصاخ  نونوكي  نم  عم  دالوألاف  نيجوزلا  نيب  قارفلا  لصح  اذإو  ىرخأ ،  ةرم  جوزلا  اذه  نم  لمحت 

ظفح4- عمتسأ  رفاكلا ؟  ملسملا  سم  اذإ  ءوضولا  ضقني  لهو  رفاكلاو  كرشملا  ةساجن  ةقيقح  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  مهلهأ ؟  ةلصاوم  نم  هدالوأ  وأ  هتجوز  عنمي  نمك  مثإ  نم  محرلا  ةعيطق  يف  ببستي  نم  ىلع  اذام 

ظفح6- عمتسأ  نوحلفملا "  مه  كئلوأف  هسفن  حش  قوي  نمو  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح7- عمتسأ  ةقانلا ؟  مهرقع  ةصق  يه  امو  دومث  موق  نكسي  ناك  نيأ 

نورزي8- سانلاو  هيلع  بوتكم  هؤاعدو  بارحم  هيف  يبن  لكلو  دجـسملا  اذه  اوراز  دق  لسرلاو  ءايبنألا  عيمج  نأ  لاقي  دجـسم  ةفوكلا  يف  دجوي 
اذهل دجـسملا  اذه  ةرايز  زوجي  لهو  حيحـص ،  اذه  لهف  اهيلـصي  نأ  رئازلا  ديري  يتلا  تاعكرلا  ددـعب  بارحم  لك  دـنع  نوعدـيو  دجـسملا  اذـه 

ظفح عمتسأ  ضرغلا ؟ 

ظفح9- عمتسأ  دجسملا ؟  اذه  يف  ةالصلا  مكح  ام 

119b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 418  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

اذـه1- نم  صلختيل  لعفي  اذامو  هب  ظفلتي  ملو  هب  هسفن  ثدـح  اذإ  قالطلا  عقي  لهف  اريثك  قالطلاب  هسفن  هثدـحتو  سواـسولا  ةرثكب  ىلتبم  لـجر 
ظفح عمتسأ  ساوسولا ؟ 

ةضفار2- يهو  جاوزلا  متو  دقعلا  ةقيثو  ىلع  اهنع  الدب  اهتدلاو  تعقوو  ةيـضار  اهنأ  روز  دوهـش  دهـش  دقعلا  دنعو  اهاضر  ريغب  اهوبأ  اهجوز  ةأرما 
ظفح عمتسأ  دوهشلا ؟  ةداهش  يفو  دقعلا  اذه  يف  مكحلا  امف  جوزلل 

ءيش3- ميرحت  ةين  لئاقلا  نم  نرتقي  مل  نإو  هيف  بوغرم  ريغ  رمأ  لصحي  وأ  سانلا  هاضري  ءيش ال  لعف  دنع  كيلع  مارح  سانلا  نم  ريثك  لوق 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  ذخاؤي  يذلا ال  مالكلا  وغل  نم  وه  وأ  ءيش  مهيلع  لهف  هللا  هلحأ 

دنع4- ناتللا  يتخأ  نولصي  الف  يمأو  يخأ  فرط  نم  ةعيطقلا  بجوأ  يمع  ءانبأو  انترسأ  نيب  فالخ  لصح  دقو  يمع  ينبا  نم  اتجوزت  ناتخأ  يل 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ءيش  كلذ  يف  مهيلع  لهف  ادبأ  يمع  ءانبأ 

ظفح5- عمتسأ  هنيسحتو ؟  هقيقرتب  موقت  وأ  اهرظنم  هوشي  ناك  اذإ  نيبجاحلا  نيب  يذلا  رعشلا  ليزت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

يف6- جوزلا  اذه  لعفي  اذامف  اهتعـضرأ  مك  يردت  الو  هتجوز  تعـضرأ  همأ  نأ  هل  نيبت  ةدملا  هذـه  دـعبو  دالوأ  ةـسمخ  اهنم  هلو  ةأرما  جوزت  لجر 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم 

ام7- هنع  موصيو  يلصي  يك  صخـشل  رانيد  غلبم 3000  هلهأ  عفد  هتافو  دـعبو  موصلاو  ةالـصلل  كرات  هنكلو  مركلاب  افوصوم  ناك  صخـش  يفوت 
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ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نع  لاملا  ذخأ  مكح  امو  اعرش  كلذ  حصي  لهف  هتاف 

نأ8- مهيلع  اذامو  اذه  مهجاوز  يف  مكحلا  امف  تنبو  دالوأ  ةـثالث  هل  تبجنأو  اهتخأ  ةـنبا  نم  اهيلع  جوزت  مث  دالوأ  اهنم  هلو  ةأرما  نم  جوزتم  لجر 
ظفح عمتسأ  اولعفي ؟ 

ظفح9- عمتسأ  هل ؟  حصي  له  ىلوألا  قلطيو  ةيناثلا  يقبتسي  نأ  دارأ  ول 

ظفح10- عمتسأ  ةنيزلل ؟  وأ  ضرم  نم  ءاوس  هجولل  جالعك  لسعلاو  ضيبلاو  نيحطلاك  ةيئاذغلا  داوملا  ضعب  لامعتسا  زوجي  له 

120a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.00  ) ( 454  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

زوجي1- لهو  رحسلاب  رحسلا  جلاعي  لجر  ىلإ  اهذخأ  هل  زوجي  لهف  ىودج  نودب  نكلو  ةقيرط  لكب  اهتجلاعم  لواحو  رحسلاب  ةباصم  هتجوز  لجر 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  لمعي  نأ  لجرلا  اذهل 

ظفح2- عمتسأ  هيلع ؟  اذام  رحسلاب  رحسلا  جلاعي  يذلا  صخشلا 

ظفح3- عمتسأ  رحسلاب ؟  قيدصتلا  مكح  ام 

نم4- تبلطف  مهعنمي  الف  كلذـب  ملعي  جوزلاو  مهل  اهناسحإ  مغر  ةئيـس  ةـلماعم  اهنولماعي  مهو  ةافوتملا  هتجوز  نم  دالوأ  هل  الجر  تجوزت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  لعفت ؟  اذامف  ضفرف  قالطلا  اهجوز 

اهنم5- رـضأ  دوجو  عم  اهريغ  نود  سمخلا  يه  اذاملو  نهلتقي ،  نأ  مرحملل  زوجي  لهو  مرحلاو ،  لحلا  يف  لتقت  يتلا  سمخلا  قساوفلا  يه  ام 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح6- عمتسأ  اههباش ؟  ام  سمخلا  قاوفلا  هذه  ىلع  ساقي  له 

لعفي7- اذامف  ديدج  دقعب  رهملا  عفدت  نأ  كيلع  بجاولاو  زوجي  هنأ ال  هل  ليقف  جاوزلا  اذه  مكح  نع  لأس  كلذ  دعبو  راغش  حاكن  ةأرما  جوزت  لجر 
ظفح عمتسأ   ؟

نع8- ةرافك  هلعف  اهيلع  بجي  اذامو  ارفاك  ناك  هنأل  هتبوت  لبق  هعم  اهئاقب  يف  مثإ  اهيلع  لهف  هللا  ىلإ  بات  مث  ةالـصلل  كرات  اـهجوز  ناـك  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  اهبنذ 

ظفح9- عمتسأ  قالطلا ؟  دصقي  ناكو  ثالث  نم  رثكأ  قالطلاب  فلحلا  نيدلاب  لهاج  وهو  جوزلا  نم  رركت  اذإ  مكح  ام 

-10 ، ةاكز هيلع  دلبلا  جراخ  هلمع  نم  هعم  هب  دئاعلا  لاملا  لهو  ةضفلاو ،  بهذلا  يف  باصنلا  رادقم  وه  امو  بهذـلا  باصن  يف  ةاكزلا  رادـقم  ام 
هيخأل هعفدي  يذلا  لاملا  لهو  لزنملل ،  هءانبو  هلهأ  ىلع  ةـقفن  هلـسرأ  يذـلا  لاملا  عيمج  هيلع  بسحي  مأ  هعم  يذـلا  لاملا  ىلع  يكزي  لهو 

ظفح عمتسأ  هيخأ ؟  ىلع  ةاكزلا  لحت  مأ ال  ةاكزلا  نم  هرابتعا  زوجي  كلذ  هباش  امو  ةيسارد  فيراصم 

ظفح11- عمتسأ  اهتاكز ؟  هيلع  لهف  اهب  راجتالا  وأ  ضرألا  ءانب  نيب  اددرتم  لجرلا  ناك  اذإ 

120b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.96  ) ( 418  )  ( 298  ) 

 :- تايوتحملا  

نوكت1- فيكف  ةقدص  اهثاريم  ثلث  تكرتو  هتجوز  تيفوت  ةكرتلا  ميـسقت  لبقو  هتافو  دـعبو  ةـقدصلل  هلام  ثلثب  ةيـصوو  لام  كرتو  يفوت  لجر 
ظفح عمتسأ  نانباو ؟  تانب  ةعبرأ  اكرت  امهنإف  ةكرتلا  ميسقت 

ةدـعاقلا2- هذـهل  لهف  ضراعتلا  دـنع  موهفملا  ىلع  قوطنملا  نومدـقيو  ةـفلاخملا  موهفم  ليلدـلا  عناوم  نم  نإ  نولوقي :  لوصألا  ءاملع  ضعب 
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ظفح عمتسأ  قوطنملا ؟  عم  ضراعت  اذإ  ثيداحألاو  تايآلا  موهفمب  لمعي  نم ال  مكح  امف  ليلد  اهل  نكي  مل  اذإو  ليلد 

ظفح3- عمتسأ  هيف ؟  اهسم  رهط  يف  هتجوز  لجرلا  قلط  اذإ  قالطلا  عقي  له 

يف4- مكحلا  امف  ةيسان  هتلعف  مث  اديدش  ابرض  اهنبرضيل  لعفلا  اذه  اهنم  رركت  ول  تاقلط  عبرأ  اهيلع  مسقأف  جوزلا  يضري  ائيش ال  تلعف  ةجوز 
ظفح عمتسأ  اذه ؟ 

تيـسن5- مث  قالطلاب .  اذـه  نع  يناهن  يجوز  نإ  هل :  لوقتف  هلعفب  كرمأ  يترـسأ  نم  دـحأ  نأ  ول  اهل  لاقو  ءيـش  لعف  نع  هتجوز  ىهن  لـجر 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  لاق  امب  اهريكذت  دصقي  ناكو  بضغلا  ةلاح  يف  نيترم  اهقلطف  هنع  تيهن  ام  تلعفو  ةجوزلا 

هنع6- اهاهن  ام  تلعف  اهنأب  هربخي  ةلاسر  هترـسأ  ضعب  هيلإ  لسرأف  ءيـشل  اهلعف  مدع  تنمـضت  ةـلاسر  هتجوز  ىلإ  لسرأف  ارفاسم  ناك  لجر 
ةجوزلا غلبي  مل  بألا  نكلو  ةـقلط  نم  اهقلط  مك  يردـي  الو  تيبلا  نم  جرخت  نأ  دـبالو  هتجوز  قلط  هنأ  هيف  الجـسم  اطيرـش  لسرأو  بضغف 

دكؤي ىرخأ  ةلاسر  دلولا  لسرأ  مث  ائيش  لعفت  مل  اهنأب  مسقأو  هترسأ  دارفأ  ضعب  هلاق  ام  اهيف  ركني  ةلاسر  هدلو  ىلإ  لسرأو  طيرـشلا  كلذب 
ةيجوزلا ةايحلا  يف  رارمتـسالا  زوجي  لهو  اذـه  هلعف  يف  مكحلا  اـمف  ةـجوزلا  ملعت  ملو  اـهتفخأو  همأ  اهتذـخأف  تيبلا  نم  ةأرملا  جورخ  ىلع 

ظفح عمتسأ  امهنيب ؟ 

مهل7- لهف  امهوحنو  ةعجرلاو  ةدعلا  نم  ئيش  توفيف  لصت  دقو ال  ةلاسرلا  لصت  دقو  اهعاجرإ  وأ  ةجوزلا  قالط  اهيفو  ةلاسرلا  لاسرإ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  مهتيضقل  رخآ  لح  نع  ثحبلا  مهيلع  بجي  وأ  ةلاسرلا  لوصول  راظتنالا 

كلذ8- يف  لخدي  لهو  ةنتنم "  اهنإف  اهوعد  هلوقو ":  ةيبصع "  ىلإ  اعد  نم  انم  سيل  هلوق ":  يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ةـصق  يه  ام 
مهل مكتحيصن  يه  امو  قلخلاو  نيدلا  ىلإ  رظنلا  نود  ابـسن  مهاوتـسم  لثم  ناك  نمب  الإ  جاوزلا  نم  مهتانب  نوعنميو  مهباسنأب  نورخافتي  نم 

ظفح عمتسأ   ؟

هنوسرادـتي9- هللا  باتك  نولتي  هللا  تويب  نم  تيب  يف  موق  سلج  ام  ملـسو ":  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق  لهو  يعامجلا  ركذـلا  يف  مكيأر  ام 
امهيف له  كلذ .  نع  مهاهني  ملف  هللا  نوركذي  هباحـصأ  ىلع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  جرخ  املو  ثيدحلا .  ةكئالملا "..  مهتفح  الإ  مهنيب 

نم رهجلا  نودو  ةـيفخو  اعرـضت  كسفن  يف  كبر  ركذاو  ىلاعت ":  هلوق  عم  يعامجلا  ركذـلا  ضراعتي  لهو  يعاـمجلا  ركذـلا  زاوج  ىلع  لـيلد 
ظفح عمتسأ  لاصآلاو ؟ "  ودغلاب  لوقلا 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  لوألا |   |

121a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 452  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

حيحص1- ريغ  وهو  الهج  كلذ  لاقف  ةقفنلاب  بلاطت  يكل ال  رهـشأ  تس  ذنم  اهتقلط  يـضاقلل  لق  هوبأ  هل  لاق  ةمكحملا  يفو  هتجوز  قلط  لجر 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامف 

اهيلع2- هقافنإ  فقوتف  ائيـش  هتنبا  ىلع  قفني  اولاقو ال  هنم  ةـقفنلا  كلذ  هتجوز  لهأ  ركنأف  اهيلع  قفني  ناكو  ةـقلطملا  هتجوز  نم  تنب  هل  لـجر 
ظفح عمتسأ  ردقت ؟  فيكو  ةيضاملا  تاونسلا  كلتل  ةقفنلا  نوكت  فيكو  مهنم ،  هتنب  ذخأ  هل  زوجي  لهف  نينس  تغلب 7  ىتح 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  ىلإ  بات  مث  ةالصلل  اكرات  ناك  نمل  ةرافك  نم  له 

ظفح4- عمتسأ  نيدلا ؟  لوصأ  يف  هقفتلا  ىلع  ملسملا  دعاست  يتلا  ةديفملا  بتكلا  يه  ام 

ديري5- ناك  يذلا  رغصألا  هيخأ  عايض  فوخ  وه  اهنم  هجيوزت  ببس  نكل  تاونـس  ةدمل 4  اهرجه  دقو  اهقالط  ديريو  اهدـيري  الو  ةأرما  جوزت  لجر 
عمتسأ مأ ال ؟  اهقلطي  لهو  رجهلا  اذـه  زوجي  لهف  اذـه  هوخأ  اهجوزتف  ىربكلا  اهتخأ  جوزتت  ىتح  اهلهأ  ضفرف  ىرغـصلا  اـهتخأ  نم  جوزتي  نأ 

ظفح

ظفح6- عمتسأ  ىربكلا ؟  جوزتت  ىتح  ىرغصلا  جيوزت  مدع  ةداع  يف  مكيأر  ام 

؟ 7- حـئابذلا هذـه  نم  لكألا  مكح  امو  كلذ  يف  مثإ  هقحلي  لهو  هلل  هاونف  حـبذلا  اذـهب  الجر  لجر  لكو  اذإ  مكحلا  اـمو  ءاـيلوألل ،  حـبذلا  مكح  اـم 
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حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 91نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26523
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

51
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  ادئاز ؟  ارهم  هل  عفديو  هتنب  هجيوزت  لباقم  مهدحأل  هتخأ  هجوزي  نأ  بطاخلا  ىلع  يلولا  طرتشي  نأ  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  اهتخأ ؟  نم  عضري  مل  يذلا  عيضرلا  خأ  ىلع  مرحت  ةلاخلا  هذه  لهو  هيلع  مرحتو  عيضرلل  ةلاخ  حبصت  ةعضرملا  تخأ  له 

ظفح10- عمتسأ  ةعضرملا ؟  تانب  نم  جاوزلا  عيضرلا  دالوأل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  اهمالسإ ؟  يف  اعمط  اهتالاومو  ةرفاك  ةقيدص  ذختت  نأ  ةملسملل  زوجي  له 

نم12- تالماعملا  ضعب  يف  الاح  نسحأ  رافكلا  لاقي :  الثم  امومع  مهحدم  مكح  امو  نيملـسملل  مهتدوم  نم  رثكأ  رافكلا  ملـسملا  ةدوم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟ 

121b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.12  ) ( 422  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

لك1- نم  مايأ  ةثالث  موصت  تراصو  ءافولا  يف  رمتـست  مل  اهنكلو  هللا  اهافـش  دقو  مايأ  ةعـست  رهـش  لك  نم  موصت  هللا  اهافـش  نإ  ترذن  ةأرما 
ظفح عمتسأ  رذنلا ؟  اذه  نم  صلختلا  تدارأ  نإ  اهيلع  بجي  اذامو  اهيلع  اذامف  رهش 

دقعلا2- لهو  مكحلا  امف  اهتخأ  مسا  قفاوي  راعتـسملا  مسالا  ناك  نإو  اذه  يف  مكحلا  امف  دقعلا  يف  اهمـسا  ريغ  مساب  هتجوز  ىلع  دـقع  لجر 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

هيلع3- هللا  ىلـص  هلوق  نيبو  نيبرقألا "  نيدلاولل و  ةيـصولا  اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدحأ  رـضح  اذإ  مكيلع  بتك  ىلاعت ":  هلوق  نيب  عمجلا  فيك 
ظفح عمتسأ  ثراول ؟ "  ةيصو  ال  ملسو ": 

ظفح4- عمتسأ  لالح ؟  مأ  مارح  يه  له  ةينيع  وأ  ةيدقن  تاناعإ  نم  رافكلا  نم  نوجاتحملا  نوملسملا  هاقلتي  ام  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ميدق ؟  دجسم  مامأ  ديدج  دجسم  ةماقإ  زوجي  لهو  هحير ،  وأ  هنول  ريغت  اذإ  رطملا  ءام  نم  ؤضوتلا  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  هءانب ؟  ديدجتو  هحالصإ  زوجي  لهف  هب  عفتني  ميدقلا ال  دجسملا  ناك  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  هدهجو ؟  هلمع  لباقم  فقولا  نم  ائيش  ذخأي  نأ  فقولا  رظانل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  ربق ؟  يجراخلا  هروس  نيبو  هنيب  دجسم  يف  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح9- عمتسأ  كلذ ؟  نع  زجع  اذإ  بوهوملا  لمعي  فيكو  هل  هباوث  يونيو  نآرقلا  هيلع  أرقي  نأ  طرشب  صخشل  ضرألا  ةبه  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  ايثج ؟ "  اهيف  نيملاظلا  اورذنو  اوقتا  نيذلا  يجنن  مث  ايضقم  امتح  كبر  ىلع  ناك  اهدراو  الإ  مكنم  نإو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم  ام 

122a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.99  ) ( 425  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  

دحأ1- انآرف  رصعلا  انيلص  مث  ةعامجلا  عم  برغملا  انيلصو  انمقف  برغملا  ناذأ  عامس  دعب  الإ  ركذتن  ملو  اهتقو  يف  رصعلا  ةالـص  انتتاف  موي  تاذ 
عمتسأ انيلع ؟  بجي  اذ  امو  مأ ال ؟  حيحص  همالك  لهف  ةيناث  برغملا  اولصت  مث  رصعلا  مث  ًالوأ  برغملا  اولصت  نأ  مكيلع  بجي  ناك  لاقف  ةوخإلا 

ظفح

اهدـعب2- يتلا  ةالـصلا  تقو  يف  ةـنيدملا  لصوو  ريخأت  عمج  اهدـعب  يتلا  عم  اهعمجي  يكل  هتالـص  لـجأ  دـقو  رفـس  نم  ًاـمداق  ناـسنإلا  ناـك  ول 
ةالـصل مهعم  مضني  لهف  ءاشعلا  ةالـص  نولـصي  اهلهأو  ةنيدملا  لصوو  ءاشعلا  عم  هيلـصيل  برغملا  رخأ  نمك  ةالـصلا  كلت  نولـصي  ةعامجلاو 

ظفح عمتسأ  اهلبق ؟  برغملا  يلصي  مأ  ءاشعلا 
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تاحفصلا يلامجإ 

26712

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

26نيصلا
3ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
38اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 93نيدجاوتملا 

ظفح عمتسأ  اهلبق ؟  برغملا  يلصي  مأ  ءاشعلا 

نأ3- نم  اهعنمي  كلذ  عمو  هيلإ ،  نوجاتحي  ام  مهل  رفوي  الو  اهدالوأو  اهتلماعم  ءىيـسي  هنكلو  دالوأ  ةـعبرأ  هنم  تبجنأ  دـقو  لجرب  ةـجوزتم  ةأرما 
وهف ًاريثك  هنيد  يف  رـصقم  هنأ  ًاملعو  تايرورـضلا  رومألا  ىتح  هنوجاتحي  ام  مهل  يرتشت  نأ  اـهعنميو  هوحنو ،  ماـعطك  اـهلهأ  نم  ًائيـش  ذـخأت 
نع ثحبت  تبهذف  هيعوو  هلقع  لامك  يف  تكـش  دقف  هتافرـصت  ءوسلو  ىرخأ  ةـجوزب  جوزت  دـقو  ةردـخملا  بوبحلا  لوانتيو  رمخلا  برـشي 

 ، ًاحوصن ةبوت  هللا  ىلإ  تباتو  مهيلإ  اهباهذ  ىلع  تمدن  دقو  روحـسم  هنإ  اهل  اولاقف  هتلاح  مهل  تحرـشو  ةـنهكلا  ضعب  تتأ  ىتح  كلذـل  ببس 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟.  كلت  ىلع  وهو  هعم  ءاقبلا  اهل  زوجي  لهو  هتافرصت  يف  هيلع  اذامو  كلذ ؟.  يف  ءيش  اهيلع  لهف 

نم4- بضغ  هيلع  حاحلإلا  دعبو  ةـجوز  اهدـيري  الو  اهيف  بغري  ةاتف ال  نم  هاجوزي  نأ  هادـلاو  دارأو  ةنـس  نيرـشعو  ةعـست  رمعلا  نم  غلبي  باش 
ةمرحم يهف  ةدـحاو  يأ  تيبلا  هيلع  تلخد  نإو  تقولا  كـلذ  نم  تاونـس  يـضم 10  لبق  جوزتي  نل  مارحلا  هيلع  ًالئاق  فلحو  هيدلاو  فرـصت 

ظفح عمتسأ  اهددح ؟.  يتلا  نينس  رشع  يضم  لبق  جوزت  ول  مكحلا  امو  مالكلا ؟.  اذه  يف  هيلع  اذام  لأسي  وهو  هتخأو  همأ  لثم  هيلع 

دقو5- ىرخأ  ةأرماب  يدج  جوزت  يتدج  ةافو  دعبو  يخأ ،  وه  نبا  يبألو  تنب  يمعلو  هذه  يتدج  تفوت  دقو  يمعو ،  يبأ  مأ  يه  ةجوز  يدـجل  ناك 
؟.  ًاقلطم اهنم  عضرت  مل  اهنأ  ًاملع  همع ؟.  ةنبإ  جوزتي  نأ  هدج  ةجوز  نم  عاضرلا  اذه  دعب  هل  زوجي  لهف  يخأ  عاضرإب  هذـه  يدـج  ةـجوز  تماق 

ظفح عمتسأ 

تمدقتف6- مهتياعرو  مهتيبرت  ىلع  موقي  نم  كانه  سيلو  راغـص  دالوأ  ةعبـسو  هتجوز  هءارو  فلخو  تاونـس  عبـس  ذـنم  يفوت  دـقو  مع  يل  ناك 
تيقبو اهتجوزت  ًالعفو  مهب  مامتهالاو  يمع  دـالوأ  ةـيبرتو  مهتياـعر  يف  ينم  ةـبغر  ةنـس  نيرـشع  يلاوحب  ينربكت  اـهنأ  مغر  مهمأ  نم  جاوزلل 

اوحبـصأ ةرـشع  عساـتلا  نس  ىلإ  مهـضعب  لـصوو  دـالوألا  ربك  نأ  دـعبو  نـآلاو  صاـخلا  يتيب  ىلإ  لاـقتنالا  تضفر  اـهنأل  مهتيب ،  يف  مهعم 
يلام نم  مهيلع  فرـصأو  يدالوأك  مهلماعأ  انأو  مهمأ  تجوزت  نأ  ذـنم  يننأ  ًاملع  مهلزنم  نم  ليحرلا  ينم  نوبلطيو  ًادـيدش  ًاهرك  يننوهركي 

جورخلا تضفر  يتلا  يه  يتجوز  يه  يتلا  مهمأ  نكلو  مهتيب  نم  جورخلا  نم  عنامأ  مل  يننأ  ًاملع  مهعم  يدـجي  مل  كلذ  لـك  نكلو  صاـخلا ، 
تيبلا نم  جورخلاو  اهدالوأ  بلط  ةيبلت  ىلإ  تررطـضا  دـقو  تاونـس  عبرأ  هرمع  امهربكأ  نيلفط  اهنم  يل  نأ  ًاملع  يتيب  ىلإ  لوألا  اهتيب  نم 

؟.  لوألا اهجوز  تيب  يف  اهئاقب  ىلع  اهرارـصإو  يتيب  ىلإ  لاقتنالا  اهلوبق  مدع  يف  مكحلا  امف  ينوفرعي  يلافطأ ال  ىتح  ًاتاتب  هلخدأ  دـعأ  ملو 
ظفح عمتسأ  يعم ؟.  اهدالوأ  فقوم  يف  مكيأر  امو  اهقالط ؟.  يل  حيبي  ببسلا  اذه  لهو 

اهنم7- تبـضغف  هيلإ  باهذـلا  ىلع  يه  ترـصأف  ام ،  ناكم  ىلإ  باهذـلا  نم  اهترذـحو  اهتيهن  تنك  انه  ىلإ  يرفـس  لبقو  ةأرما  نم  جوزتم  انأ 
ينتفلاخ اهنأ  تملعف  اهنع  تلأس  تيدوع  دعبو  ترفاس ،  مث  يتخأو ،  يمأ  لثم  يلع  تنأف  ناكملا  اذه  ىلإ  تبهذ  نإ  اهل  تلقو  ًاديدش  ًابضغ 

ريفكتلل لهو  هراهظ ؟.  نع  وأ  هنيمي  نع  جوزلا  رفكي  مل  نإ  ةلاحلا ،  هذـه  لثم  يف  ةـجوزلا  ريـصم  وه  امو  اذـه ؟.  يف  مكحلا  امف  تبهذو ، 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟.  ةجوزلا  قلطت  رفكي  مل  نإ  تقو 

ظفح8- عمتسأ  ةجوزلا ؟.  هقرافت  هنع  رفكي  مل  نإ  نيعم ،  تقو  راهظلل  له 

122b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 430  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

لاملا1- ثلث  تانب  ثالث  عم  يناثلا  نباللو  لاملا  ثلث  تانب  ةثالث  عم  نبالل  لعجف  ةكرتلا  مهنيب  مسقف  تانب  نامثو  دالوأ  ةـثالث  كرتو  لام  هل  لجر 
ظفح عمتسأ  هلعف ؟  هيلع  بجي  اذامو  ةحيحص  ةمسقلا  هذه  لهف  لاملا  ثلث  مهمأو  نيتنب  عم  ثلاثلا  نباللو 

ظفح2- عمتسأ  هتايح ؟  يف  ةكرتلا  مسقي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

اميف3- امهيلع  حانج  الو  ةيآلا ":  ىنعم  امو  لاملا  لباقم  دالوألا  ذخأ  زوجي  لهو  الام  نوكي  نأ  طرتشي  لهو  جوزلل  ةعلتخملا  لام  ديدحت  عجري  له 
ظفح عمتسأ  هب ؟ "  تدتفا 

جاوزلا4- ءانبألا  دحأ  دارأ  اذإو  ةمـسقلا ،  هذه  يف  مكيأر  امف  ةـسمخلا  هتانبل  لزنملاو  ةـعبرألا  هئانبأ  ىلع  ضرألا  مسقف  الزنمو  اضرأ  كرت  لجر 
ظفح عمتسأ  نهنم ؟  هئارش  نبالل  قحي  لهف  لزنملا  عيب  تانبلا  تدارأ  اذإو  كلذ  هل  قحي  لهف  هيف  نكسو  لزنملا  ضعب  حلصأف 

ضرتفملا5- مامتئا  مكح  امف  ةلفانلا  يلـصي  ناك  هنأ  هل  نيبت  مث  هعم  لخدف  ةالـصلا  متي  هنظف  يلـصي  نيلـصملا  دحأ  دجوف  ةـعامجلا  هتتاف  لجر 
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ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054441

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111450927

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281109

ظفح عمتسأ  ةعامج ؟  دعت  لهو  لفنتملاب 

ظفح6- عمتسأ  ةعامج ؟  دعت  له  امهدحو  نينثالا  ةالص 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  ثلاث  لجر  هيلإ  مضنا  متيل  يناثلا  ماقو  لوألا  ىهتنا  املف  رخآ  هيلإ  مضنا  مث  هدحو  يلصي  لجرلا  ناك  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  امومأم ؟  ناك  نمل  ةمامإلا  ةين  طرتشي  له 

123a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 406  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لطبت ؟  يتلاو ال  ةالصلا  لطبت  يتلا  ةكرحلا  طباض  وه  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةالصلا ؟  نالطب  ةجرد  ىلإ  لصت  ةهوركملا  تاكرحلا  له 

ظفح3- عمتسأ  ةقباسلا ؟  تاولصلا  ةداعإ  همزلت  لهو  طقف  لاورس  الإ  هيلع  سيل  يلصي و  نأ  لجرلل  زوجي  له 

لهو4- ةعمج  هيلع  تسيل  يودبلا  نوكل  ةيدابلا  نكـسي  نم  ىلع  ةعمجلا  اهيف  ماقت  يتلا  ةـنيدملا  يف  ميقي  نمل  ةـمامإلا  يف  ةيلـضفأ  كانه  له 
ظفح عمتسأ  كلام ؟  بهذم  يف  دراو  اذه 

اذه5- ربتعي  لهو  ءاعدلا  نوقحتسي  صخشأل ال  ءاعدلاك  ةيعرش  تافلاخم  نم  نولـصملا  هلعفي  ام  ببـسب  دجـسملا  يف  ةالـصلا  كرت  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  تيبلا ؟  يف  ةالصلا  ةحابإل  اببس 

عمتسأ6- هاركإلاب ؟  جاوزلا  حـصي  لهف  هركأ  نإو  ضفري  نأ  جاوزلا  يف  هل  يناثلا  فرطلا  حالـص  مدـع  نم  ققحت  اذإ  ةاتفلا  وأ  ىتفلل  زوجي  لـه 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  امهضفر ؟  عم  دقعلا  حصي  لهو  جاوزلا  يف  ضفرلا  تنبلا  وأ  نبالل  له 

123b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.88  ) ( 418  )  ( 214  ) 

 :- تايوتحملا  

همزلت1- له  ةلاحلا  هذـه  يف  نبالا  لعفي  اذامو  فيرـش  لمع  نع  ثحبلا  مدـعو  لزنملا  يف  سولجلا  ىلع  باشلا  هنبا  مغري  نأ  بألل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  هرمأ ؟  فلاخي  نأ  هل  زوجي  مأ  هتعاط 

نم2- نإو  هلوق ":  ىلإ  مهل " هبش  نكلو  هوبلص  امو  هولتق  امو  هللا  لوسر  ميرم  نبا  ىسيع  حيسملا  انلتق  انإ  مهلوقو  ىلاعت " :  هلوق  ىنعم  ام 
يبر هللا  اودـبعا  نأ  هب  ينترمأ  ام  الإ  مهل  تلق  ام  ىلاعت ":  لاقو  اديهـش "  مهيلع  نوكي  ةـمايقلا  مويو  هتوم  لبق  هب  ننمؤيل  الإ  باـتكلا  لـهأ 
تيم ميرم  نبا  ىسيع  لهو  ديهش "  ءيش  لك  ىلع  تنأو  مهيلع  بيقرلا  تنأ  تنك  ينتيفوت  املف  مهيف  تمد  ام  اديهـش  مهيلع  تنكو  مكبرو 

ظفح عمتسأ  ينتيفوت ؟ "  املف  هلوق " :  ىنعم  امف  ايح  ناك  اذإو  ايح  لازام  وأ 

ظفح3- عمتسأ  مالسلا ؟  هيلع  ىسيع  لوزنب  ةبوتلا  عطقنت  الو  ايقيقح  انمؤم  نوكي  لهف  نمآ  مث  ىسيع  لوزن  لبق  انمؤم  نكي  مل  نم 

هرذـنب4- ءافولا  دارأ  يناثلا  ماعلا  يفو  هسفن  نع  جـحو  كلذ  يف  قفو  دـقو  هيدـلاو  جـجحي  نأ  ةـكلمملا  يف  لمعلا  يف  هللا  هقفو  نإ  رذـن  لجر 
جحلا نود  اهنع  رامتعالا  مألا  نع  يفكي  لهو  هيبأ  نع  رذنلاب  ءافو  ربتعي  كلذ  هلعف  لهف  اهنع  رمتعا  دقف  همأ  امأو  هنع  جحف  تام  هدلاو  نكلو 

ظفح عمتسأ  اهنع ؟  وه  جحي  وأ  اهسفن  نع  يه  جحت  نأ  مزلي  مأ 

بلطت5- ةـمكحملا  ىلإ  ىوعد  تعفرف  اهيوخأ  نيبو  اهنيب  فالخ  لصح  دـقو  ةروسيم  يهو  ةـلودلا  نم  هذـخأت  بتار  اهلو  ةـقلطم  تخأ  هل  لـجر 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  يف  قحلا  اهل  لهف  اهيلع  مهتقفن 
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ظفح6- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  عنصي  اذامف  ركذت  مث  تاعكر  ثالث  نم  ملس  مث  رهظلا  ىلص  لجر 

؟ 7- لمعي اذامف  ةـعكر  هتتاف  هنأ  نظي  ىلوألا  ةـعكرلا  يف  لخد  يذـلا  مومأملا  مكح  امف  ةـيعابرلا  ةالـصلا  يف  تاعكر  ثالث  نم  مامإلا  ملـس  اذإ 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  همامإ ؟  وهسل  دجسي  له  ادرفنم  هدحو  مومأملا  متأ  ول 

124a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 426  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هنم ؟  صلختلا  فيكو  رغصألا  كرشلا  نيبو  هنيب  قرفلا  امو  يفخلا  كرشلا  وه  ام 

اذه2- ىنعم  لهو  ناطيشلل "  ةرخسم  نوكي  خيش  هل  نكي  مل  نم  و " هناطيش "  هخيشف  خيـش  هل  نكي  مل  نم  نيثيدحلا ":  نيذه  ةحـص  ىدم  ام 
ظفح عمتسأ  هلاعفأو ؟  هلاوقأ  لك  يف  هقدصيو  اخيش  دلقي  نأ  ملسملل  دبال  هنأ 

ظفح3- عمتسأ  رضلا ؟  عفدو  ريخلا  مهلاؤسو  مهسيدقت  ىلإ  يدؤي  خياشملا  ديلقت  له 

زاف4- اذإف  هبراقأ  ءامسأب  قاروألا  رركيو  لاؤسلا  ىلع  بيجي  مهـضعبف  ناضمر  رهـش  يف  نوكت  يتلا  نآرقلا  تاقباسم  يف  تآفاكملا  مكح  ام 
ريغ نم  مهنم  نوكي  دـقو  سانلل  اهعيبيو  ةلئـسألا  نع  بيجي  مهـضعبو  وه ،  ةزئاجلا  ذـخأيو  هريغ  ةـبوجأ  ذـخأي  مهـضعبو  اهنم  ائيـش  مهاـطعأ 

ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟ 

ظفح5- عمتسأ  ءيش ؟  اذه  يف  لهف  ةلاسر  دحاو  لك  لسرأ  مث  تاقباسملا  هذهل  ةبوجألا  لح  يف  ةثالث  عمتجا  اذإ 

نم6- ةمكحملا  تبلط  مث  يلاغلا  رهملاب  جوزتو  لثتمت  مل  هتيرق  نكلو  رهملا  ةلودلا  تددح  اهدـعبو  ايلاغ  رهملا  ناكو  ةاتف  ةـبطخل  مدـقت  لجر 
ددحملا رهملا  نم  رثكأب  جوزتي  مل  هنأب  لجرلا  اذـه  ةـمكحملا  تفلحو  ددـحملا  رهملا  نم  رثكأب  مهتانب  اوجوزي  مل  مهنأب  فلحلا  تايتفلا  ءايلوأ 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  ربتعي  اذامو  هب  عقي  مكو  اقالط  اذه  ربتعي  لهف  قالطلا  دصقي  ملو  قالطلاب  فلحف  قالطلاب 

ظفح7- عمتسأ  نيدلا ؟  يف  دسافم  روهملا  ءالغل  له 

روزيو8- هلل  يلو  هنأ  معزي  نأ  تيبلا  لهأ  نم  هنأ  يعدـي  نمل  زوجي  لهو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  تيب  لآ  نم  ةـيقب  اننامز  يف  دـجوي  لـه 
ظفح عمتسأ  ةكربلل ؟  ابلط  نيبارقلاو  ايادهلا  ةيرقلا  لهأ  هل  مدقيو  ىرقلا 

124b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.05  ) ( 421  )  ( 238  ) 

 :- تايوتحملا  

يفكي1- لهو  نيمومأملا  ةالـصو  هتالـص  مكح  امف  هئوضو  يف  كش  هنكلو  ةعاس  عبرب  ةالـصلا  لبق  ةعمجلل  لستغا  هنأ  عم  هتراهط  يف  كش  مامإ 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذامو  رغصألا  ثدحلا  نم  ءوضو  هوني  مل  نإو  ءوضولا  نع  لسغلا 

ظفح2- عمتسأ  هل ؟  مكتحيصن  امو  حئابذلاب  هيلإ  برقتلا  مكح  امو  رضيو  عفني  هنأ  يلو  لجر  يف  دقتعا  نميف  مكحلا  ام 

ظفح3- عمتسأ  اهمأ ؟  ةلاخو  ةأرملا  نيب  عمجي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  بهذلاب ؟  لجرلا  يلحت  يف  ةرضملا  يه  امو  لاجرلل .  بهذلا  سبل  ميرحت  يف  ةلعلا  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  قالطلا  عقي  لهو  ضئاح  يهو  هتجوز  قلطي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  تاعكرلا  ددع  يف  كش  اذإ  يلصملا  لعفي  اذام 

وهسلل7- دجسي  مث  هتالص  لمكي  وأ  مالسلا  دعب  وهس  دوجس  هعم  دجسي  لهف  اقوبسم  مومأملا  ناكو  مالسلا  دعب  وهس  دوجس  مامإلا  ىلع  ناك  اذإ 
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ظفح عمتسأ   ؟

ظفح8- عمتسأ  هرجح ؟  يف  نكت  مل  اهنأ  املع  اهمأ  تتام  اذإ  هتبيبرب  جوزتي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

125a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 427  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هلهأل ؟  ةاساوم  مهتيرق  نم  لجر  تام  اذإ  اموي  نيعبرأ  ةدمل  نهتويب  نم  جورخلا  مدع  ءاسنلل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  ءاسنلا ؟  ريغل  نوكي  فيكو  دادحإلا  موهفم  ام 

ظفح3- عمتسأ  دادحإلا ؟  يف  داوسلا  سبل  عرشي  له 

؟ 4- اهمع وهو  ةعاضرلا  نم  هيخأ  ةنبا  ربتعت  مأ  تنبلا  هذه  نم  جوزتي  نأ  خألل  زوجي  لهف  اتنب  تعضرأ  هتجوز  خألا  اذهو  ةعاضرلا  نم  خأ  هل  لجر 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  سنإلا ؟  ىلع  ريثأت  مهل  لهو  نوتوميو  نوجوزتي  لهو  نجلا  ةايح  ةقيقح  يه  فيك 

ظفح6- عمتسأ  سنإلا ؟  ىلع  نجلا  ريثأت  نم  جالعلا  فيك 

ظفح7- عمتسأ  ةعاذإلا ؟  يف  ةلوقنملا  ةالصلاب  اهئادأ  يف  ىدتقي  وأ  اديعب  دجسملا  ناك  اذإ  تيبلا  يف  ةعمجلا  ةالص  ىدؤت  نأ  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  هتالص ؟  يف  نئمطي  مامإ ال  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  نئمطي  مامإ ال  فلخ  ىلص  اذإ  ةالصلا  لجرلا  ديعي  لهو 

؟ 10- ريـشت اذام  ىلإو  اددم "  هلثمب  انئج  ولو  يبر  تاملك  دفنت  نأ  لبق  رحبلا  دفنل  يبر  تاملكل  ادادـم  رحبلا  ناك  ول  لق  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح11- عمتسأ  ةيآلا ؟  اماع "..  هنومرحيو  اماع  هنولحي  اورفك  نيذلا  هب  لضي  رفكلا  يف  ةدايز  ءيسنلا  امنإ  ىلاعت ":  هلوق  ىنعم  ام 

يفتكي12- مأ  مهعم  يلـصي  نأ  هيلع  بجي  لهف  ةـعامج  ماقت  ةالـصلا  دـجوف  رخآ  ناكم  ىلإ  بهذ  مث  ادرفنم  رـصعلاو  رهظلا  لجرلا  ىلـص  اذإ  له 
ظفح عمتسأ  ةقباسلا ؟  ةالصلاب 

عمتسأ13- مدلاو ؟ "  عدافـضلاو  لمقلاو  دارجلاو  نافوطلا  مهيلع  انلـسرأف  ةيآلا ":  يف  روكذـملا  باقعلا  مهيلع  هللا  لسرأ  نيذـلا  موقلا  مه  نم 
ظفح

نأ14- تنبلا  هذهل  زوجي  لهف  اتنب  هل  تبجنأو  رخآ  الجر  تجوزتف  تنبلا  مأ  قلط  مث  اتنب  تبجنأ  ىرخألاو  ادلو  تبجنأ  نهادـحإ  نيتأرما  جوزت  لجر 
ظفح عمتسأ  بألا ؟  نم  اهتخأل  اخأ  ربتعي  يذلا  دلولا  كلذ  نم  جوزتت 

ظفح15- عمتسأ  نجلا ؟  نم  ةيامحلل  لافطألا  قانعأ  يف  بائذلا  باينأ  قيلعت  كرشلا  نم  له 

125b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 427  )  ( 196  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهنفد ؟  لضفألا  مأ  نهتمت  ىتح ال  اهقرحو  ةقزمملا  فحاصملا  نم  ةرثانتملا  قاروألا  عمج  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  فحاصملا ؟  قاروأ  قيزمت  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  لعف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث  لهو  امئاق  هتجاح  لجرلا  ءاضق  مكح  ام 
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عزوي4- نأ  ىلع  اهريغو  ةفيفخلا  تالوكأملا  ميدقتل  فصقملا  حتف  يف  ةـمهاسملل  ةـبلطلا  نم  ةـيدقن  غلابم  عمجب  سرادـملا  ءاردـم  ضعب  موقي 
ظفح عمتسأ  الاير ؟  نيرشع  حبر  ذخأي  تالاير  ةرشع  عفدي  نم  لوقي :  الثم  انيعم  احبر  نييعت  زوجي  لهف  ماعلا  رخآ  يف  مهيلع  حابرأ 

ظفح5- عمتسأ  اهتداعإ ؟  بجت  لهو  ءوضولا  اذهب  تيدأ  يتلا  ةالصلا  مكح  امو  نيميلا  لبق  لامشلا  ءاضعأب  ءوضولا  يف  ءدبلا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  ميرحتلاب ؟  هملع  عم  ضرملا  ةدشل  جالعلل  نيمجنملا  ىلإ  باهذلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  ديعي  لهو  لعفي  اذامف  تاعكرلا  ددع  يف  يلصملا  كش  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  بأل ؟  تاوخأ  عبرأو  ةقيقش  اتخأو  امأو  اجوز  تكرت  اذإ  ةأرملا  ثاريم  مسقي  فيك 

مايقلا9- يف  هتدعاسم  يلصملل  زوجي  لهو  ادعاق ،  مأ  امئاق  يلـصي  لهف  هوحن  وأ  رادج  ىلإ  ادنتـسم  الإ  امئاق  ةالـصلا  عيطتـسي  جرعأ ال  صخش 
ظفح عمتسأ  ادعاق ؟  ةالصلا  حيبت  يتلا  ةقشملا  ددحت  فيكو  ةالصلا ،  ءانثأ 

ناك10- اذإو  تقولا ،  جورخ  لبق  لصي  هنأ  املع  امامتإ  اهيلـصيف  هتماقإ  ىلإ  لصي  ىتح  راظتنالا  مأ  ةالـصلا  يف  رـصقلا  رفاسملل  لـضفألا  وه  اـم 
ظفح عمتسأ  هتماقإ ؟  يف  ةيناثلا  متيو  ىلوألا  رصقي  مأ  نيتالصلا  نيب  عمجلا  هل  لهف  ةيناثلا  ةالصلا  تقو  جورخ  لبق  هتماقإ  ىلإ  لصي 

126a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 413  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  الساكت ؟  ةالصلل  هكرت  رركت  اذإ  كلذكو  حيحص  دقعلا  لهف  حاكنلا  دقع  دعب  ةالصلا  لجرلا  كرت  ول 

ةرـشعلاو2- دالوألا  ةيعرـش  يف  كلذ  رثؤي  لهف  هللا  ىلإ  ابات  مث  ةالـصلا  كرتب  ادـترا  مث  امهمالـسإ  لاح  يف  نيجوزلا  نيب  حاـكنلا  دـقع  ناـك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةقباسلا ؟ 

يف3- نيدحوملا  ريصم  نأب  لوقلا  نم  ةنـسلا  لهأ  ةديقع  نيبو  مامن "  ةنجلا  لخدي  ال  و "  محر "  عطاق  ةنجلا  لخدي  ال  ثيدح ":  نيب  عمجلا  فيك 
ظفح عمتسأ  ةنجلا ؟ 

اذامف4- ءيش  هيلع  سيل  نأ  همايق  لاح  ركذت  مث  ةعكر  هيلع  نأ  اناظ  ماق  مامإلا  ملـس  املف  عوكرلا  يف  ىلوألا  ةعكرلا  يف  مامإلا  كردأ  صخش 
ايسان ةسماخلا  لمكأ  ول  كلذكو  مكحلا ؟  امف  وهسلل  دجـسو  ةسماخلا  ةعكرلا  ليمكت  يف  رمتـسا  هنكلو  عضولا  سفن  يف  عقو  رخآو  لعفي ؟ 

ظفح عمتسأ  مكحلا ؟  امف  ءاهتنالا  دعب  الإ  ركذتي  ملو 

126b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.93  ) ( 432  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  هعم  ةعكرلا  كرديل  مومأملا  لوخدب  سحأ  اذإ  عوكرلا  ليطي  نأ  مامإلل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  ىرخأ ؟  ةرم  اهاضق  مث  ةعكرلا  كردأ  نميف  مكحلا  ام 

ظفح3- عمتسأ  هدمح ؟  نمل  هللا  عمس  هلوق  وأ  مامإلا  عفر  وهأ  عوكرلا  كاردإل  دحلا  وه  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةبطخ  ليبق  يناثلا  ناذألاو  لوألا  ناذألا  نيب  نيتعكرلا  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  دجسملا ؟  ةيحت  مأ  ةبتار  ربتعت  ةعمجلا  ةبطخ  ليبق  ىلصت  يتلا  ةالصلا  له 

ظفح6- عمتسأ  ةرمعلا ؟  وأ  جحلا  دارأ  نمل  تاقيملا  يف  مارحإلا  اتعكر  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  ناثبخألا ؟  عفادي  وهو  ىلص  اذإ  لجرلا  ةالص  مكح  ام 

لكألا8- كرت  مأ  لكألا  لوانتو  ةـعامجلا  عم  ةالـصلا  كرت  نيرمألا  نم  لضفألا  امو  ةالـصلا  تميقأ  اذإ  لكألا  يهتـشي  وهو  لجرلا  ةالـص  مكح  اـم 
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لكألا8- كرت  مأ  لكألا  لوانتو  ةـعامجلا  عم  ةالـصلا  كرت  نيرمألا  نم  لضفألا  امو  ةالـصلا  تميقأ  اذإ  لكألا  يهتـشي  وهو  لجرلا  ةالـص  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  كاردإو 

ظفح9- عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  ةسرامم  مكح  امو  ةفارخ  مأ  ةقيقح  دوجوم  وه  لهو  حاورألا  ريضحت  ينعت  اذام 

ظفح10- عمتسأ  ربقلا ؟  ىلإ  حورلا  ةداعإ  نوكت  فيكو  بهذت  نيأ  مأ  هيلإ  هحور  درت  له  ربقلا  يف  لجرلا  نفد  اذإ 

127a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 434  )  ( 242  ) 

 :- تايوتحملا  

قلاط1- قلاط  قلاط  تنأ  ظفلب  اثالث  هتجوز  قلط  اذإ  لجرلا  ىلع  بجي  اذامو  اهيمـسي ،  نأ  نود  هتجوز  قالطب  لجرلا  ظفلت  اذإ  قالطلا  عقي  له 
ظفح عمتسأ  ةثالث ؟  مأ  ةدحاو  عقت  لهف 

ميهاربإ2- هنبا  نأ  فيكو  ةوسن ،  عبرأ  نم  رثكأ  عمجلا  هريغل  حيبي  هعرش ال  نأ  عم  ةوسن  عستب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  جاوز  يف  ةمكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  اهكلمي ؟  ناك  ةمأ  اهنأ  مأ  هتاجوز  نم  تسيل  اهنأ  عم  ةيرام  نم  ناك 

نينمؤملا3- نود  نم  كل  ةصلاخ  اهحكنتسي  نأ  يبنلا  دارأ  نإ  يبنلل  اهـسفن  تبهو  نإ  ةنمؤم  ةأرماو  ىلاعت ":  هلوق  يف  ةروكذملا  ةأرملا  يه  ام 
ظفح عمتسأ  اهتصق ؟  يه  امو  " 

اهملعي4- ةـلاسر  ةاتفلا  كلت  ىلإ  لسرأ  لجرلا  كلذ  ملع  املف  رخآ  لجر  اهبطخف  فورظ  هنيب  تلاـح  نكلو  ةأرما  ةـبطخ  يوني  لـجرلا  ناـك  اذإ 
زوجي لهف  اهتبطخ  ىلإ  مدـقت  يذـلا  لجرلا  كلذ  ةاتفلا  تضفرف  هيخأ  ةـبطخ  ىلع  لجرلا  ةـبطخ  زوجي  هنأ ال  مكحلاب  لهاج  وهو  اـهيف  هتبغرب 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  هلعف  يف  مثإ  هيلع  لهو  لوألا  لجرلل  اهتبطخ 

بحاص5- كش  اذإ  مكحلا  امو  لوحلا  هيلع  لاح  اذإ  ةاكزلا  جارخإب  هلكوو  مهنيب  ةدـئافلا  نوكتو  هب  رجتي  رخآ  لجرل  لاملا  لجرلا  ءاطعإ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  وه  اهجرخي  له  ةاكزلل  لكوملا  جارخإ  يف  لاملا 

ظفح6- عمتسأ  مكحلا ؟  فيكف  اضيأ  لاملا  بحاص  اهجرخأو  ةاكزلا  لكوملا  جرخأ  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذامو  قالطلا  عقي  لهو  ابذاك  قالطلاب  فلحلا  ةرثك  مكح  ام 

ماع8- ةئام  ةريسم  هلوط  نأ  ثيدحلا ":  ةحص  ىدم  امو  ةنجلا ،  لوخدب  هزواجت  نمل  نذؤي  ىتمو  هركنأ ،  نم  مكح  امو  طارصلا ،  ةقيقح  يه  ام 
ظفح عمتسأ  منهج ؟ "  نتم  ىلع  هنأو  طوبهلا  يف  ماع  ةئامو  عولطلا  يف  ماع  ةئامو  ءاوتسإلا  يف 

127b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 446  )  ( 291  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  كروتلا  نوكي  ىتم 

ظفح2- عمتسأ  همكح .  امو  كروتلا  ةفص  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  امهدحأ ؟  نم  ردص  ذإ  نيجوزلا  نيب  قيرفتلا  بجوتسي  مالكلا  اذه  لهو  كرش  وه  لهو  نجلا  ءاعد  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  مامإلا ؟  دوجو  مدعل  ارهظ  ةعمجلا  ةالص  مكح  امو  دحاو ،  يح  يف  عمجلا  ددعت  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  طقف ؟  ةجوزلا  مأب  ةصاخ  ةيمرحملا  مأ  اهجوزل  مراحم  نربتعي  ةجوزلا  بأل  ةعبارلاو  ةثلاثلاو  ةيناثلا  ةجوزلا  له 

ظفح6- عمتسأ  ةجوز ؟  نم  رثكأ  هل  تناك  ولو  اهجوز  تيب  يف  اهمزلي  مأ  اهلهأ  تيب  يف  اهجوز  ىلع  دحت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  هيف ؟  يهو  اهجوز  تام  يتلا  تيبلا  يف  ةدعلا  ةأرملا  مزلت  مهلوقب :  دارملا  ام 
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ظفح8- عمتسأ  تيبلا ؟  راجيإ  ةدم  تهتنا  اذإ  اهلهأ  تيب  يف  اهجوز  ىلع  دحت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  مراحملا ؟  نم  نربتعي  مألل  دجلا  تاجوز  له 

ظفح10- عمتسأ  قولخم ؟  ريغ  هللا  مالك  نآرقلا  نأ  نيبو  ةمايقلا  موي  هبحاصل  عفشي  نآرقلا  نأ  هيف  يذلا  ثيدحلا  نيب  عمجي  فيك 

عمتسأ11- طعي ؟ "  ملف  هللا  هجوب  لئس  نم  نوعلمو  هللا  هجوب  لأس  نم  نوعلم  ثيدح ":  ةحص  ىدم  امو  ةنجلا  ريغل  هللا  هجوب  لاؤسلا  زوجي  له 
ظفح

ظفح12- عمتسأ  هيف ؟  ةالصلا  حصت  لهف  دجاسم  هلوح  دجويو  ادجسم  ةرامعلا  تحت  ىنبو  تالحم  اهيفو  ةرامع  صخش  ىنب  اذإ 

ظفح13- عمتسأ  اريثك ؟  ناك  ولو  رهملا  ليجأت  يف  يعرشلا  مكحلا  ام 

؟ 14- ثراولا اهكرتي  يذلا  يضارألا  يف  لجرلا  بيـصن  فصن  ةأرملل  لعجو  ةيدقنلا  لاومألا  يف  ثرإلا  يف  لجرلا  عم  ةأرملا  ةيوست  يف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ 

128a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.03  ) ( 437  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ةليبقلا ؟  خيش  يتأي  ىتح  اهيف  ةعامجلا  ةالـص  ماقت  الو  دجـسملا  دوجو  عم  ةعمجلا  اهيف  ماقت  ةيرق ال  يف  ارهظ  ةعمجلا  ةالـص  مكح  ام 
ظفح

لمعلا2- اذـه  مكح  امف  يكزملا  ملع  نود  هرقف  ةـجحب  ءارقفلل  اهطعي  ملو  هسفنل  لكوملا  اهذـخأف  ءارقفلل  هتاكز  عفدـل  رخآ  صخـش  لكو  اذإ 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  يكزملا  مزلي  لهو 

ظفح3- عمتسأ  ةبيبط ؟  دوجو  عمو  ضرملا  ةروطخ  مدع  عم  ةأرملا  ةروع  فشكي  نأ  بيبطلل  زوجي  له 

ةافو4- عم  لوألا  امهجح  مكح  امف  ايده  حبذو  هدحو  لجرلا  جح  مث  يقابلا  اموصي  ملو  جحلا  يف  مايأ  ةثالث  اماصو  ايدـفي  ملو  هتجوز  عم  جـح  لجر 
ظفح عمتسأ  ةجوزلا ؟ 

ظفح5- عمتسأ  هل ؟  مكتحيصن  يه  امو  تيملل  اهباوث  نوكيو  تيملا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  لباقم  لاملا  ذخأ  زوجي  له 

عجرتسا6- نمز  رورم  دـعبو  ةـقلطملا ،  كتجوز  بيدأتل  ةـعيرذ  يتنبا  نم  كجاوز  لعجت  ال  اهدـلاو :  هل  لاقف  ةاـتف  ةـبطخل  مدـقتو  قلطم  لـجر 
ايعرـش اطرـش  ربتعي  كلذ  همالك  لهف  اطرـش .  هربتعاو  قباسلا  همالك  ىلع  ءانب  ةقلطم  هتنبا  نأ  ةيناثلا  هتجوز  دلاو  ىعداف  ةـقلطملا  هتجوز 

لهو اذـه  يف  مثإ  جوزلا  قحلي  لهو  اهجوز  ضفر  عم  ةـطلتخم  ةـسردم  يف  اهلاخدإو  اهذـخأ  هل  زوجي  لهو  حاكنلا ،  خـسفي  هب  لـالخإلا  ثيحب 
ظفح عمتسأ  ةلكشملا ؟  هذهل  الح  ربتعي  قالطلا  لهو  جوزلا  ةعاط  مث  هتعاط  نع  جورخلاو  هللا  ةيصعمب  لاني  ملعلا  بلط 

ظفح7- عمتسأ  قالط ؟  ةدع  يف  تلازال  ةأرما  ىلع  حاكنلا  دقع  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  لوألاف ؟  لوألا  ةباتك  نم  ةكئالملا  عنمي  كلذ  هريكبت  لهو  دجسملا ،  ىلإ  ركبي  نأ  ةعمجلا  موي  بيطخلل  زوجي  له 

عم9- يلصيو  ةعامجلا  نم  ملـسي  نأ  لوألل  قحي  لهف  نورخآ  نورخأتم  ءاج  مث  مهعم  لخدف  ريخألا  دهـشتلا  يف  مهو  ةعامجلا  لجرلا  كردأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  نيتلاحلا ؟  نيتاه  يف  لضفألا  وه  امو  ىرخأ  ةعامج  يناثلا  رخأتملا 

128b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 445  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  سابللا ؟  وأ  ءوضولا  وأ  لسغلا  يف  فارسإلا  مكح  ام 
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ظفح2- عمتسأ  دجسملا ؟  يف  ثكملا  بنجلل  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  هتالطبم ؟  يه  امو  مميتلا  ةفص  يه  ام 

ظفح4- عمتسأ  هءوضو ؟  عيمجل  هيفكي  اءام ال  دجو  نم  لمعي  اذام 

ظفح5- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  ةالصلا  نم  هغارف  دعب  ءاملا  دجو  مث  مميتلاب  لجرلا  ىلص  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  ةالصلا ؟  ديعي  لهف  هتالص  دعب  ءاملا  دجو  مث  ةبانجلل  مميت  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  اهنيع ؟  ةلازإ  دعب  ربتعم  ةساجنلا  نم  اهلسغ  دعب  شرفلا  هذه  رصع  لهو  ةساجنلا  نم  ةريبكلا  شرفلا  ريهطت  ةفص  ام 

ظفح8- عمتسأ  مهضعب ؟  نم  جاوزلا  تنبلا  وأ  دلولا  ةوخإل  زوجي  لهف  دلولا  مأ  نم  تعضر  تنبلا  كلذكو  اهمأ  نم  هتلاخ  ةنبا  عم  دلولا  عضر  اذإ 

ظفح9- عمتسأ  ةعضرملا ؟  هذه  تانب  نم  جاوزلا  راغصلا  هتوخإ  عنمي  ةأرما  نم  عضر  اذإ  ربكألا  خألا  نأ  حيحص  له 

ظفح10- عمتسأ  مرحملا ؟  عاضرلا  طورش  يه  ام 

ظفح11- عمتسأ  ةعضرملا ؟  يدثل  عضترملا  ةرشابم  طرتشي  له 

ظفح12- عمتسأ  ةعضرملا ؟  يدث  رشابي  مل  اذإ  عاضرلا  يف  ددعلا  ربتعي  فيك 

ظفح13- عمتسأ  اهنم ؟  عضر  يتلا  هتدج  دالوأ  تانب  نم  جاوزلا  هتاوخأو  هتوخإل  زوجي  لهف  هيبأل  وأ  همأل  هتدج  نم  دلو  عضر  اذإ 

نع14- هني  ملو  ملعلا  ةقلح  سلجف  ملعلل  ىرخألاو  ركذلل  امهادحإ  نيتقلح  دجو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  هيف  يذلا  ثيدح  ةحـص  ىدم  ام 
ظفح عمتسأ  هتيعدب ؟  مدعو  يعامجلا  ركذلا  زاوج  ىلع  ليلد  اذه  ربتعي  لهو  ركذلا ،  ةقلح 

ظفح15- عمتسأ  هللا ؟  ىلإ  اهيف  وعدت  نأ  ةأرملا  عيطتست  يتلا  تالاجملا  يه  امو  اهعبتت ،  يتلا  ةقيرطلا  يه  امو  هللا ،  ىلإ  ةأرملا  وعدت  فيك 

ظفح16- عمتسأ  رطملا ؟  يف  عمج  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  تبث  لهو  رطملا ، لوزن  لاح  يف  ريخأتلا  وأ  ميدقتلا  عمج  زوجي  له 

؟ 17- ةلأسملا هذه  يف  حيـضوتلا  وجرن  اهب  ناطتـسإلا  يوني  مل  اذإ  ةدملا  تلاط  ولو  هدلب  ريغ  دـلب  يف  رفاسملل  ةالـصلا  رـصق  زوجي  هنأب  انعمس 
ظفح عمتسأ 

129a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 415  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  ةلودلا  تبلط  اذإ  ادوقن  اهتاكز  جارخإ  زوجي  لهو  رئبو  نيع  نم  ىقست  يتلا  ليخنلا  ةاكز  نوكت  فيك 

يوتسي2- لهو  اهرادقم  امو  ةاكز  اهيف  لهف  ىرتشي  يذلا  فلعلا  نم  اهئاذغو  سأر  نيـسمخ  اهددعو  زعامو  نأض  نم  ةطلتخم  مانغألا  تناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  زعملاو ؟  نأضلا  اهيف 

ظفح3- عمتسأ  نهيف ؟  اذه  هلمع  مكح  امو  هترايز  مدع  تانبلل  زوجي  لهف  نهجيوزت  ضفريو  نهيلع  قفني  الو  ةوسقب  هتانب  لماعي  لجر 

ظفح4- عمتسأ  دلاولل ؟  اقوقع  اذه  ربتعي  لهو  اهجيوزت  ضفري  هنأل  اهيلو  دوجو  عم  ةأرملل  يضاقلا  جيوزت  حصي  له 

ظفح5- عمتسأ  للحملا ؟  جاوز  مكح  ام 

مهيديأ6- تبتك  امم  مهل  ليوف  اليلق  انمث  هب  اورتشيل  هللا  دـنع  نم  اذـه  نولوقي  مث  مهيدـيأب  باتكلا  نوبتكي  نيذـلل  ليوف  ةـيآلا ":  هذـه  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  يدقن ؟  رجأ  لباقم  نآرقلا  نم  بجحلا  بتكي  نم  اهيف  لخدي  لهو  نوبسكي "  امم  مهل  ليوو 

؟ 7- هببـسب ةافولا  تعقو  يذلا  بيبطلا  ىلع  بجي  اذامو  اديهـش  بيبطلا  نم  أطخ  وأ  ردـخملا  ببـسب  ةـيحارج  ةـيلمع  يف  ىفوتملا  ربتعي  له 
ظفح عمتسأ 

ىلع8- مأ  ةدحاو  ةلمج  غلبملا  ىلع  بجت  لهو  مهغولب ،  نيح  ىلإ  كنبلا  نم  مهل  هفرص  عونمملاو  ثوروملا  دالوألا  بيـصن  يف  ةاكزلا  بجت  له 
ظفح عمتسأ  هفرص ؟  دعب  ةدحاو  ةرم  عفدت  وأ  ةنس  لك  نع  عفدت  لهف  ةاكزلا  تبجو  اذإو  ىدح  ىلع  لفط  لك  بيصن 

ظفح9- عمتسأ  هلعف ؟  هيلع  بجي  اذامو  تافلاخم  نم  هتايح  يف  هبكترا  امع  اريفكت  نيعباتتم  نيرهش  موصي  نأ  لجرلل  زوجي  له 
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ظفح10- عمتسأ  ارذن ؟  نيعباتتم  نيرهش  موصأ  نأ  تيون  صخشلا :  لوق  ربتعي  له 

ظفح11- عمتسأ  هب ؟  ءافولا  مدع  لباقم  ءيش  همزلي  لهف  ارذن  كلذ  هلوق  ناك  اذإو 

129b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 451  )  ( 262  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اضيأ ؟  أطخأ  نإ  هيلع  دري  نم  ىلع  درلا  وأ  ثيدح  وأ  ةيآ  يف  أطخأ  اذإ  ةعمجلا  موي  بيطخلا  ىلع  درلا  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  نيلصملا  ىلع  بجي  اذامف  هوحن  وأ  ضرمل  هتبطخ  لامكإ  ةعمجلا  موي  بيطخلا  ىلع  رذعت  ول 

ضورفلا3- عيمج  يف  كـلذ  زوجي  لـهو  ةـعامجلا .  رجأ  هل  بسحيل  ادرفنم  ارخأـتم  ءاـج  نم  عم  يلـصي  نأ  ةـضيرفلا  ةالـص  ىدأ  نمل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  ةسمخلا ؟ 

ظفح4- عمتسأ  ةضيرفلا ؟  دعب  ام  ىلإ  رجفلا  ةالص  ةبتار  ريخأت  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ةضيرفلاب ؟  مأ  ةبتارلاب  أدبي  له  ةعامج  رجفلا  ةالص  هتتاف  نم 

اذامو6- مميتلا  هل  حصي  لهف  هعم  هتجوزو  ءاملا  نم  الدب  لبإلا  نبل  ىلع  شيعيو  ةليوط  ةدمل  ءاملا  دجي  ملو  لزانملا  نع  اديعب  لبإلا  يعري  لجر 
حيبي احابم  ارفـس  ربتعي  ألكلا  نع  اثحب  لبإلا  هذـه  عم  رفـسلا  لهو  طقف .  مميتلاب  بنج  وهو  هتالـص  مكح  امو  ةـبانجلا  لسغ  ةـيحان  نم  لعفي 

ظفح عمتسأ  هريغو ؟  ناضمر  راهن  يف  راطفإلاو  ةيعابرلا  ةالصلا  رصق  نم  رفسلا  ماكحأ 

ظفح7- عمتسأ  اهعيب ؟  مكح  امو  هتايح  نم  سأي  نمم  ءاضعألاب  عربتلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  نيكرشملا ؟  نم  ىتح  امومع  ءاضعألا  ءارش  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  هانعم ؟  امو  ةلصوتسملاو "  ةلصاولا  هللا  نعل  ثيدح ":  ةحص  ىدم  ام 

ظفح10- عمتسأ  اهلكأ ؟  زوجي  ةيرحبلا ال  تاناويحلا  ضعب  كانه  لهو  رحبلا  ديص  لكأ  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  اهيلع ؟  بجي  اذامو  اهلعف  مكح  امف  اهجوز  توصب  لجسم  طيرشب  ناذألا  تلعجو  ءاسنلل  صاخ  دجسم  ءانبب  تماق  ةأرما 

يف12- مكحلا  امف  انيكـسم .  نيتس  ماعطإب  هنع  رفك  زوجي  اراهظ و ال  كلذ  نأ  هملع  دـعب  هتجوز و  رهاظ  دـق  قالطلاب و  اريثك  فلحي  ناك  لجر 
ظفح عمتسأ  راهظلا ؟  ةرافك  يف  هيلع  بجي  ام  ىدأ  دق  ربتعي  له  لهاج و  وه  هفلح و  ةرثك 

ظفح13- عمتسأ  نيتنس ؟  ةدم  كلذ  مكحلاب و  ملع  نأ  ىلإ  اهنم  رهاظ  نأ  دعب  هتجوزل  هترشاعم  مكح  ام  و 

130a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 422  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- رطفنف  ناضمر  رهش  يف  نادوسلل  رفاسنو  نابعش  رهـش  رخاوأ  يف  نوكت  يـساردلا  ماعلا  ةياهن  يف  اندنع  ةلطعلاو  نميلا  يف  لمعأ  انأ 
لهف انتيرق  ىلإ  رفاسن  مث  رومألا  ضعب  ءاضقل  ةثالث  وأ  نيموي  رطفنف  رصق  ةفاسم  انتيرق  ىلع  دعبت  يتلاو  موطرخلا  ىلإ  لصن  املو  ةرئاطلا 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  انتيرق  ىلإ  لوصولا  لبق  ةثالثلا  مايألا  هذه  راطفإلا  انل  زوجي 

ظفح2- عمتسأ  نيفخلا ؟  ىلع  حسملا  ماكحأ  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  حسملا ؟  ةلاح  يف  بروج  نم  رثكأ  لجرلا  سبلي  ناك  اذإ  مكحلا  ام 

ظفح4- عمتسأ  طقف ؟  ةرافكلا  هيف  بجتو  نيميلا  مكح  اهيف  قالطلا  ذخأي  يتلا  تالاحلا  يه  ام 
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لهو5- ةـعامجلا  لضف  كاردإل  هعم  لوخدـلاب  هدـيب  هل  ريـشي  نأ  زوجي  لهف  رخآ  لجر  لخد  مث  ةـعامجلا  عم  تاـعكرلا  ضعب  يلـصملا  تاـف  اذإ 
ظفح عمتسأ  هدحو ؟  هتالص  مأ  يلصملا  عم  هلوخد  لضفألا 

نم6- الاجر  نهعم  ناك  اذإ  مكحلا  امو  نيمأتلا  دـنع  توصلا  عفر  نهل  زوجي  لهف  رـضحلا  وأ  رفـسلا  يف  ءاسنلا  نم  هتيب  لهأب  لـجرلا  ىلـص  اذإ 
ظفح عمتسأ  مراحملا ؟  ريغ 

ظفح7- عمتسأ  رخآ ؟  يلصيو  صخش  بطخي  نأب  ةعمجلا  موي  يف  زوجي  له 

تجوزت8- مث  اهجوز  اهنع  ىفوتملا  ةدع  هتجوز  تدتعاف  تام  دق  هنأب  هنع  عيـشأ  ةدم  دعبو  لمعلل  رفاس  ةريـصق  ةدـمب  هجاوز  دـعبو  لجر  جوزت 
ظفح عمتسأ  يناثلاب ؟  اهجاوز  يف  مكحلا  امو  لمعلا  فيكف  لوألا  اهجوز  داع  ةنس  دعبو 

ظفح9- عمتسأ  اهنعل ؟  نأ  دعب  مارح  مأ  هل  لالح  يه  لهو  هتجوز  جوزلا  نعل  مكح  ام 

130b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 432  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيملعلا1- ضارغألل  نكلو  فرع  دـق  نوكي  وأ  هضرم  فرعي  ـالو  ضيرملا  تومي  دـق  هنأ  يهو  ءاـبطألا  هجاوت  ةلكـشم  كاـنهو  اـبيبط  لـمعأ  اـنأ 
مث هتساردل  وضع  لاصئتسال  ةيحارج  ةيلمع  ءارجإ  وأ  همـسج  يف  ةربإ  زخوب  امإ  كلذ  نوكيو  هتثج  نم  ةنيع  ذخأ  رمألا  مزلتـسي  جالعلا  ريوطتو 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  كلذ  لبق  تيملا  لهأ  ناذئتسا  بجي  لهف  ازئاج  ناك  اذإو  لمعلا  اذه  يف  مكحلا  امف  ةربقملا  يف  ءزجلا  اذه  نفدي 

ظفح2- عمتسأ  هتوم ؟  دعب  ايصخش  تيملاب  قلعتت  يتلا  ةحلصملا  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  لوحكلا ؟  نم  ةبسن  ىلع  يوتحت  يتلا  ةيودألا  لامعتسا  مكح  ام 

ىلع4- لبقأ  ملس  ملف  ليللا  يف  تلزن  ءامـس  رثإ  ىلع  ةيبيدحلا  يف  حبـصلا  ةالـص  هباحـصأب  ىلـص  هنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  يور 
رخبت ةـجيتن  راطمألا  نأ  نولوقي  نامزلا  اذـه  يفو  ثيدـحلا .  رفاكو .. نمؤم  يدابع  نم  حبـصأ  مكبر  لاق  اذام  نوردـتأ  مهل :  لاـقو  هباحـصأ 

ظفح عمتسأ  لوقلا ؟  اذه  ىلع  ةنسلاو  باتكلا  نم  ليلدلا  امو  زئاج  داقتعالا  اذه  لهف  وجلا  ىلإ  دعصت  مث  رحبلا 

ةنيزلل5- تويبلا  يف  اهذاختاو  اهئارـشو  اهعيب  مكح  امو  تاناويح  وأ  رويط  وأ  ناسنإ  لكـش  ىلع  قاوسألا  يف  ةدوجوملا  ليثامتلا  يف  مكحلا  اـم 
ظفح عمتسأ  مهل ؟  مكتحيصن  يه  امو 

بهيو6- ةـمتخلا  ءاعدو  ةـمتخلل  نوعمتجي  مث  نآرقلا  أرقي  نآرقلل  ئراق  راجئتساو  تيملا  ةافو  دـعب  ةـثالثلا  مايألا  يف  ءازعلل  عامتجالا  مكح  اـم 
باتكلا اذه  يف  درو  ام  ةحـص  ىدم  امو  كاربلا  دمحأل  نآرقلا  متخ  ءاعد  باتك  يف  مكيأر  امو  ةءارقلا  هذـهب  تيملا  عفتني  لهو  تيملل  اهتءارق 

ظفح عمتسأ   ؟

مكح7- امو  نيدرولا  نيذه  ةحـص  ىدم  امو  ءاشعلاو  برغملاو  رجفلا  ةالـص  دعب  ءاعدـلا  دروو  ةـطبارلا  درو  ىمـست  يتلاو  راكذألا  يف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  امهيلع ؟  ةموادملاو  امهب  مازتلالا 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ✆1 |  لوألا |   |

131a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 456  )  ( 277  ) 

 :- تايوتحملا  

امك1- انرومأ  نم  رمأ  لك  يف  ةراختـسالا  انملعي  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ناك  اولاـق : مهنأ  مهنع  هللا  يـضر  ةباحـصلا  نع  درو  دـقل 
امدنع هللا  ريختـسأ  له  يأ  اضيأ  ةـيدبعتلا  رومألا  يف  ىتح  مأ  طقف  ةـيويندلا  رومألا  يف  ةراختـسالا  له  يلاؤس  و  نآرقلا ، نم  ةروسلا  انملعي 

ظفح عمتسأ  داهجلا ؟  وأ  الثم  جحلا  ىلإ  باهذلا  ديرأ 

ةاتفلا2- خأ  نكلو  مالـسإلاب  كسمتلاو  حالـصلاو  قلخلا  ثيح  نم  باشلا  اذـهب  نوعنتقم  مهلك  اهلهأو  ةاتفلاو  ةاـتف  ةـبطخل  حـلاص  باـش  مدـقت 
اولوتي نأ  نيرخآلا  ةاتفلا  ناوخإل  قحي  لهف  هقيقحت ...  نم  نكمتي  مل  هنأ  هللا  ردـقو  اـيدام  ارمأ  باـشلا  ىلع  طرتشا  اـهرمأ  يلو  وهو  ريبكلا 

ظفح عمتسأ  ريبكلا ؟.... اهوخأ  ةقفاوم  نودب  اهجيوزت 

اهنكلو3- طقف  ناضمر  موصت  امنإو  يلـصت  نكت  مل  تقولا  كلاذ  يف  اهنكلو  ةيرهـشلا  ةرودلا  ببـسب  يـضاملا  ناضمر  نم  مايأ  ةينامث  ترطفأ 
كرت عم  موصلا  لبقي  لهو  هلك  رهـشلا  يـضقت  مأ  مايألا  كلت  يـضقت  نأ  اهيلع  لهف  هللا  ىلإ  تباتو  ةالـصلا  اهكرتو  اهلامهإ  ىلع  تمدـن  نـآلا 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟ 

ةياعر4- يف  يننيعت  اهنأ  ىنعمب  اهيلع  نيلماعلا  يف  لخدت  اهنأ  ينظ  يبسح  ىلعو  ةاكز  اهنأ  رابتعاب  يتجوز  اهتيطعأو  رقبلا  يلام  ةاكز  تجرخأ 
نيلماعلاو  ) ىلاعت هلوق  ىنعم  امو  تاونس ، ةعبرأ  اهيلع  رم  يتلا  كلت  جرخأ  نأ  يلع  لهف  حيحـص  ريغ  ناك  نإو  كلاذ  حصي  لهف  راقبألا ... كلت 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26584
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  اهيلع ؟.)

-5، ىرخأ ةنـس  رورم  دـعب  الإ  اهـضقأ  ملو  ةنـسلا  سفن  يف  اهلك  مايألا  كلت  ءاضق  عطتـسأ  ملو  ينباصأ  ضرمل  ناضمر  نم  مايألا  ضعب  ترطفأ 
ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  ريغ  ءيش  يلع  لهف 

-6.... يفكي ليلق ال  بترملاو  ءالغلا  ببـسب  مايألا  كلت  يف  لاوحألا  انب  تقاضو  نيماع  يف  يلافطأ  نود  يتجوز  نعو  ينع  رطفلا  ةاـكز  ترخأ 
جرخي نأ  نكمملا  نم  لهو  ةاكزلا  كلت  زوجت  لهف  يلافطأ ، ةاكز  عم  ماعلا  كلذـل  ةاكزلا  جارخإ  تلمكأ  نيتنـس  دـعب  يلع  هللا  حـتف  ام  دـعبو 

ظفح عمتسأ  اهتقو ؟  يف  الإ  زوجت  مأ ال  كلذ  نم  نكمت  ام  ىتم  ةاكزلا  هذه  ناسنإلا 

يه7- نمو  ةلاضلا  قرفلا  يه  امو  حيحـص  ثيدحلا  اذه  له  ةدحاو " الإ  رانلا  يف  اهلك  ةـقرف  نيعبـسو  ثالث  ىلع  ةـمألا  هذـه  قرتفتـس  ثيدـح "
ظفح عمتسأ  ةيجانلا ؟  ةقرفلا 

مئامعلا8- نوسبلي  كرشلا  يف  سانلا  اوعقوأ  نيذلا  مهو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  لكأ  الإ  مهل  مه  نيذلا ال  لالـضلاو  ءوسلا  ءاملع  نم  اريثك  ىرن 
الو ءارقفلل  موصلا  نأل  نوموصي  الو  مارحلا  دجسملا  يف  نولصي  مهنأ  نولوقيو  نولـصي  مهنكلو ال  حالـصلا  لهأ  تامـسب  نومـستيو  رـضخلا 

نودؤيو مهل  نوعديو  نوفوطي  مهارن  جحلاو  ةرمعلا  نودؤي  امدنع  مهل  نوعمتـسي  نمم  ضعبلا  ىرن  لباقملا  يفو  ةراح ....  ةكم  نأل  نوجحي 
ظفح عمتسأ  ةلوبقم ؟  مهلامعأ  لهو  نولوقي  اميف  مهقيدصت  مكحامو  ءالؤه  لعف  مكح  امف  مارحلا ، دجسملا  نم  ءزج  لك  يف  مهل  ةالصلا 

131b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.93  ) ( 413  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

مكـسفنأ1- نوناتخت  متنك  مكنأ  هللا  ملع  نهل  سابل  متنأو  مكل  سابل  نه  مكئاسن  ىلإ  ثفرلا  مايـصلا  ةـليل  مكل  لحأ  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  اـم 
نم دوسألا  طيخلا  نم  ضيبألا  طيخلا  مكل  نيبتي  ىتح  اوبرـشاو  اولكو  مكل  هللا  بتك  اـم  اوغتباو  نهورـشاب  نـآلاف  مكنع  اـفعو  مكيلع  باـتف 

مهلعل سانلل  هتاياء  هللا  نيبي  كلذك  اهوبرقت  الف  هللا  دودح  كلت  دجاسملا  يف  نوفكاع  متنأو  نهورشابت  الو  ليللا  ىلإ  مايـصلا  اومتأ  مث  رجفلا 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذب  انوديفأ  نوقتي . )) 

تاقوألا2- ضعب  نوكرتيو  كـلذ  دـعب  نولـصي  مث  ةـثالث  وأ  نيموي  نولـصي  ـال  دـقو  ضعبلا  نوكرتيو  تاـقوألا  ضعب  نولـصي  ءـالمزلا  ضعب  دـجوي 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذه  مهلمع  مكح  ام  انيدهي .  انبر  نولوقي  زوجي  كلذ ال  نأب  مهل  لوقن  امدنعو  كلذ  نورركيو 

ظفح3- عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  كلذ  يف  ءاملعلا  لاوقأ  نم  حجارلا  لوقلا  وهامو  حيوارتلا  تاعكر  ددع  مك 

-4 ، ةحيحص يتالص  له  مهعم  برشأو  لكآ  تنكو  نكسملا  يف  مهعم  تنكسو  نييحيسملا  نم  ةعامج  يعم  ناكو  ناضمر  رهش  موصأو  يلصأ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذ  يف  انوديفأ  مأ ال ،  حيحص  مهعم  يبرشو  يلكأو 

ظفح5- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذب  انوديفأ  اهب  موقي  نأ  مئاصلا  ىلع  يغبني  يتلا  ةيعرشلا  رومألا  يهام 

132a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.01  ) ( 448  )  ( 252  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ديوجتلا ؟  ماكحأ  نود  فحصملا  يف  ةءارقلا  مكح  ام  مث  تاءارقلا .. هذه  لضفأ  يه  امف  تاءارق  ةدع  نآرقلل  نأ  تملع 

ظفح2- عمتسأ  هغولبل ؟  ةنس  لوأ  يه  اهمصي  مل  يتلا  ةنسلا  نأ  املع  ةالابم  مدعو  هنم  لهجب  ناضمر  مصي  مل  نم 

ظفح3- عمتسأ  ءاملعلا ؟ )  هدابع  نم  هللا  ىشخي  امنإ  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  اهل ؟  مرحم  عمو  راهنلا  يف  وأ  ليللا  يف  ءاوس  قيرطلا  يف  ةأرملا  سولج  مكح  ام 
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تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ةعاس5- فصنب  راطفإلا  لبق  انه  نم  ةرئاطلا  تكرحت  اذإـف  ةـعاس  وهو  نمزلا  يف  قراـف  كاـنهو  نادوسلا  ىلإ  نميلا  نم  ناـضمر  يف  كرحتن 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  لمعلا  وه  امف  راهنلا ، تاعاس  نم  رثكأ  ماص  دق  مئاصلا  نوكي  ثيحب  ديعب  راطفإلا  تقوو  نادوسلا  ىلإ  لصن 

ظفح6- عمتسأ  ناضمر ؟  راهن  يف  رطفلا  مهل  حابي  نيذلا  مه  نم 

ظفح7- عمتسأ  ةديقعلا ؟....  يف  للخ  كلاذ  يف  لهف  رانلا  نم  بيهرتلا  اهيف  تايآب  رثأتلا  ةليلق  يننكلو  رثأتأ  ةنجلا  يف  بيغرتلا  تايآ  تأرق  اذإ 

ءانثأ8- لمح  ثدـح  اذإ  هنأل  ةـعاضرلا  ةرتف  لالخ  لـمحلا  عنم  ةليـسو  زاوج  ىلع  لـيلد  اذـه  لـهف  نيلماـك ، نيلوح  عاـضرلا  ماـمت  نأ  ملعن  نحن 
ظفح عمتسأ  مألا ؟... نبل  فجي  ةعاضرلا 

ظفح9- عمتسأ  ةالصلا ؟.... كرتل  ةرافك  عفدأ  لهو  ءاضق  يلصأ  لهف  اهيلإ  تدواع  نآلاو  ةالصلا ، تكرتو  ةنس 1404  تيلص  دق  تنك 

لهو10- ملعتم .... انأو  يمأ  مهمامإو  ةـباتكلاو  ةءارقلا  نوفرعي  مهنأ ال  ملعلا  عم  نيلـصملل  امامإ  نوكأ  نأ  يل  زوجي  لهو  مامإلا  طورـش  يه  اـم 
ظفح عمتسأ  اديج ؟  هنقتي  نم  كانه  نكي  مل  اذإ  ناذألا  عفري  نأ  يلثم  يبصل  قحي  لهو  جوزتم  مامإلا  نوكي  نأ  بجي 

132b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 406  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  روحسلا ؟  دنعو  راطفإلا  دنع  ةصصخم  ةيعدأ  كانه  له 

ظفح2- عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه  درو  له  ترطفأ " كقزر  ىلعو  تمص  كل  مهللا  "

ظفح3- عمتسأ  ةيآلا ؟  رخآ  ىلإ  هنم )... هباشت  ام  نوعبتيف  غيز  مهبولق  يف  نيذلا  امأف   ) ىلاعت هلوق  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  بيطلا ؟  نم  ائيش  سمت  وأ  لحتكت  نأ  ناضمر  راهن  يف  ةأرملل  زوجي  له 

رئاس5- نود  يفكي  موصلا  لهف  رخأت " امو  هبنذ  نم  مدـقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو  اناميإ  ناضمر  ماـص  نم  ملـسو " هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  ىنعم  اـم 
ظفح عمتسأ  الثم ؟  يلصي  نوكي ال  نأك  تادابعلا 

ظفح6- عمتسأ  نآرقلا ؟  يف  دروو  ثيداحألا  هيلع  تصن  يذلا  ملعلا  وه  ام 

133a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 417  )  ( 288  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مهتصق ؟  امو  تبسلا  باحصأ  مه  نمو  فهكلا  باحصأ  مه  نمو  فهكلا  باحصأ  ددع  لجو  زع  هللا  نييبت  مدع  يف  ةمكحلا  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةلماك ؟  ةلمسبلا  نوكت  نأ  بجي  لهو  حبذلا  دنع  ةلمسبلا  كرت  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  نورضحي ؟ )  نأ  بر  كب  ذوعأو  نيطايشلا  تازمه  نم  كب  ذوعأ  بر  لقو   ) ىلاعت هلوق  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  اذه ؟  يف  مثإ  يلع  لهف  ىسنأ ، ام  اريثك  يننكلو  ةيوبنلا  ثيداحألاو  نآرقلا  ةءارق  ىلع  ابظاوم  تنك  اذإ 

133b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 407  )  ( 225  ) 
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116281109

 :- تايوتحملا  

نوثكميو1- ةبقلا  هذهل  ىـضرملاو  نيناجملاب  نوتأي  سانلا  نأ  بيرغلاو  سانلا  نم  ريفغ  عمج  اهروزي  ةـبق  هلو  تام  خيـش  نادوسلا  يف  اندـنع 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو  لمعلا  اذه  مكح  ام  نيناجملا ،  ءالؤهو  ىضرملا  ءالؤه  يفشي  خيشلا  اذه  نأ  مهداقتعابو  ةديدع  ًامايأ 

ظفح2- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  ميركلا ،  نآرقلا  ةءارق  ءانثأ  اههجو  ةأرملا  تفشك  اذإ  مكح  ام 

؟. 3- لعفي اذام  رئاح  وه  نآلاو  تارم  ةدع  قالطلا  ظافلأب  ظفلت  هنأب  هلهأ  هوربخأ  هسفنب  رعـش  امدـنع  هنأ  الإ  روعـش  ريغب  وهو  هتجوز  قلط  جوز 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  لاؤسلا  اذهل  ةباجإ  ديري  اذام ؟.  مأ  هتجوز ؟.  قلط  ربتعي  له 

مل4- يجوزو  يدنع  ءاقبلا  ديرتو  اهب  اونتعي  مل  يتاوخأو  ةنـسلا  يف  ةريبك  ةأرما  يتدلاو  ةنـس ،  ةرـشع  انثإ  اهرمع  ةدحاو  تنب  يلو  ةـجوزتم  انأ 
غرفتأو يتنباو  يجوز  كرتأ  له  لـمعأ ؟.  اذاـم  قفاوي ،  ـال  يجوزو  يعم  حاـترت  اـهنألو  يدـنع ،  نكـست  نأ  دـيرت  يهو  يدـنع  ىقبت  نأ  لـبقي 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ينوديفأ  اوجوزت  دق  يتوخإ  نأب  ًاملع  اذام ؟.  مأ  اهتياعرل 

نأب5- ًاملع  ةئيس ،  تاملكب  مهيلع  ملكتيو  سانلا  ىلع  ىدعتي  ريرش  لجر  وهو  نآلا  ىتحو  زجعلا  لبق  يلـصي  الو  موصي  زجاعو ال  نسم  راج  انل 
انودـيفأ ةحيـصنلا ،  لبقي  هنأ ال  ًاملع  اذام ؟.  مأ  هيطعن  نأ  انيلع  له  ماـعطلا ،  مهنم  بلطيو  هودـعاسي  نأ  نيرخـآلا  نم  بلطيو  ميلـس  هلقع 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب 

تأضوتو6- ةبانجلا  تيسنف  رهظلا  ءاجو  حبصلا  تيلصو  تمميتو  حبصلا  ةالصل  تمقف  مامحتـسالا  اهيف  رذعتي  ةدوربلا  ةديدش  ةليل  يف  تملتحا 
نع ينوديفت  نأ  وجرأ  اوقرفت ،  ةعامجلا  نكلو  رهظلاو  حبصلا  ةالـص  تدعأو  تلـستغاو  تمقف  ةبانجلا  تركذتو  رـصعلا  ءاجو  ًامامإ  تيلـصو 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اهمكح  ةعامجلا  ةالص  نعو  لمعلا  اذه 

مكيف7- هللا  كراب  انوديفأ  هفلخ ،  ىلص  نم  ةالص  مكح  امف  عدبلا  ضعب  هدنعو  ةلطابلا  دئاقعلا  ضعب  هل  مامإلا  اذهو  مامإ  فلخ  ناسنإلا  ىلص  اذإ 
ظفح عمتسأ   ؟

134a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.64  ) ( 413  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

يأ1- لمعأ  ملو  ةيادهلاو  قيفوتلاب  هل  اوعدي  ًامئاد  يبلق  ةدلاو  انأو  ًابيرقت  ةنس  نيرشع  نم  ينعطاقم  هرمع ،  نم  نيرشعلاو  ةيناثلا  يف  دلو  يل 
 : خيشلا ةليـضف  رذتعيل ،  يلإ  يتأي  وأ  هبلق  نلي  مل  نآلا  ىتحو  هدلاو  نيبو  ينيب  قالط  لصح  هنأ  ادع  ةليوطلا  ةدملا  هذه  ينعطاقي  هلعجي  لمع 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟.  هللا  كراب  اذه  هلمع  مكح  امو  هيلع ؟.  وعدأ  نأ  لمحتي  يبلق ال  نأل  هل  وعدأ  نأ  هيلع  بجي  له 

ظفح2- عمتسأ  نيروكشم ؟  انوديفأ  حيحص  لمعلا  اذه  له  ةحتافلا  أرقنو  اهلهأ  ىلع  ملسن  روبقلا  ىلع  رمن  امدنع 

انوديفأ3- هل )  وعدي  حـلاص  دـلو  وأ  هب ،  عفتني  ملع  وأ  ةـيراج ،  ةـقدص  ثالث ،  نم  الإ  هلمع  عطقنا  مدآ  نبا  تام  اذإ  فيرـشلا (  ثيدـحلا  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب 

ظفح4- عمتسأ  اهتءارق ؟  ىلإ  يننودشرت  يتلا  ةعفانلا  بتكلا  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذ  يف  ينوديفت  نأ  وجرأ  دمعلا  ريغ  لتقلاو  دمعلا ،  لتقلا  ةرافك  يه  ام 

ظفح6- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  باتكلا  لهأ  مه  نمو  باتكلا ،  لهأ  نم  هنأب  ًاملع  ةرفكلا  دادع  يف  دعي  يحيسملا  له 

ظفح7- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  هيلع  ىلصيو  لسغي  له  تام ،  مث  رهش  ةدمل  ريغص  ركذ  دولوم  دلو  اذإ 

134b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 428  )  ( 221  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  ةالصلا  ىدأ  اذإ  ءوضولا  ةداعإ  مزليو  ءوضولا  ضقتني  لهف  ًائضوتم  ناكو  هتجوز  لجرلا  لبق  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  ةبساحملا ؟  ةفص  امو  ملسملل ،  سفنلا  ةبساحم  نوكت  فيك 

ظفح3- عمتسأ  اهلام ؟ ))  ناسنإلا  لاقو  اهلاقثأ ،  ضرألا  تجرخأو  اهلازلز ،  ضرألا  تلزلز  اذإ  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةنسلاو ؟  باتكلا  نم  كلذ  يف  ليلدلا  ءاطعإ  عم  ةالصلا  يف  رصقلاو  عمجلا  كلذكو  مأ ال ؟.  زئاج  رفسلا  ةالص  يف  رصقلا  له 

ظفح5- عمتسأ  نوعرف ؟  وه  له  زيزعلا ؟.  وه  نمف  زيزعلا ،  مسا  فسوي  ةروس  يف  درو 

ظفح6- عمتسأ  نينس ؟ ))  عضب  يف  نوبلغيس ،  مهبلغ  دعب  نم  مهو  ضرألا  ىندأ  يف  مورلا ،  تبلغ  ملأ ،  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح7- عمتسأ  اهدورو ؟  نم  دبال  ملسملاو  رفاكلا  كلذ  ىنعم  له  اهدراو ))  الإ  مكنم  نإو  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 

يدلاو8- يأ  هدلاول  قاع  خألا  اذه  ناكو  ةيفوتم  هتدلاو  نأ  يأ  يدلاو  نم  خأ  انلو  ةوخا  ةثالث  نحن  هلاؤس  يف  لوقي  ندرألاب  لمعي  يعارز  سدـنهم 
بتكي نأ  يدـلاو  ررق  اهيف  هعم  رجاشت  يتلا  تارملا  ىدـحإ  يفو  هل  لزنم  ءارـش  يف  ةدـم  ذـنم  يبأ  هدـعاس  دـقو  ًاريثك  هعم  رجاشتي  ناكو 

يف هدعاس  هنأ  لباقم  اذهو  يدلاو  ةافو  دعب  انعم  رجاشتي  نأ  يخأ  نم  ًافوخ  انل  لزنملا  اذـه  بتكي  نأ  اندـلاو  عم  هيف  نحن  ميقن  يذـلا  لزنملا 
نآلا يدلاو  ةمذ  ربتعت  له  يلاؤسو  ًايح  لازام  يدلاوو  جوزتم  مهـضعب  دالوأ  هلو  اذـه  يخأ  تام  نأ  هللا  ءاشو  ًاقباس  تلق  امك  هل  لزنم  ءارش 
مكيف هللا  كراب  كلذ  يف  انوديفأ  انل  لزنملا  يدلاو  ةباتك  لباقم  لاملا  نم  ًارادقم  هدالوأل  نحن  عفدن  وأ  هل  ًاقاع  ناك  هنأ  مغرلا  ىلع  هنم  ةئيرب 

ظفح عمتسأ   ؟

يف9- اذام  ينودـيفأ  نآلا ،  ىتح  جوزتأ  ملو  ًاداعيم ،  ددـحأ  ملو  ىرخأب ،  جوزتأ  فوس  يننأب  ًاثالث  قالطلاب  تفلح  يتجوز  مامأو  بضغ  ةـلاح  يف 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  مكحلا  اذه 

انأو10- يتدلاو  ةافو  دنعو  تاونس  رشع  يرمع  ناك  دقو  يتدلاو  يبأ  جوزت  نأ  دعب  يخأ  عم  ةشئاع  رمعلا  نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  يف  ةاتف  يننإ 
لاملا نم  ةريبك  ةورث  كلمي  بأ  يلو  رارمتسالاب  يل  حمـست  مل  يتلا  فورظلا  ببـسب  ةساردلا  تكرت  دقو  رمعلا ،  نم  ةرـشع  ةعباسلا  يف 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  مكحلا  امو  مثإ ،  اذه  يف  يلع  لهف  يتوخإو  يبأ  متشا  ةيبصع  نوكأ  امدنعو 

135a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.95  ) ( 426  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مكيف ؟.  هللا  كراب  انوديفأ  ةريخألا ،  هتبوت  الإ  اهضقني  هتابوت  عيمج  نأب  ًاملع  ةريخألا ؟.  هتبوت  هنم  لبقت  له  هتبوت ،  ررك  نم 

فيكو2- ةيآلا ؟.  هلوح .. ))  انكراب  يذلا  ىـصقألا  دجـسملا  ىلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  ًاليل  هدبعب  ىرـسأ  يذـلا  ناحبـس  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  سدقملا ؟  تيب  ىلإ  ةكم  نم  ءارسإلا  ةفص  تناك 

ظفح3- عمتسأ  نيروكشم ؟  كلذب  انوديفأ  ضيرملا ،  أضوتيو  يلصي  فيك 

اوحضوت4- نأ  وجرأ  ثيداحألا  ضعبو  هللا  ءامسأ  ىلع  يوتحت  دئارجلا  هذه  نأب  ًاملع  مهلكأل  ةرفس  دئارجلا  نومدختـسي  سانلا  نم  ضعبلا  كانه 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذه  مكح  ام 

يننوحصنت5- يتلا  ةقيرطلا  يه  امف  ظفحلا  ليلق  يننكلو  ملسو ،  هيلع  هللا  ىلـص  هلوسر  ةنـسو  ميركلا  نآرقلا  ةءارق  ىلع  ًامئاد  صرحأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ينودشرأ  هللا  باتك  ظفحأ  يك  اهب 

135b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 405  )  ( 225  ) 
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 :- تايوتحملا  

عم1- رهظلا  عمجب  ةالصلا  يلصي  نم  كانهو  درفنم ،  لكشبو  اهتقو  يف  ةالـصلا  يلـصي  نم  كانهف  نيرخآلا ،  نع  فلتخم  لكـشب  نولـصي  سانأ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذه  ةحص  ام  ءاشعلا ،  عم  برغملاو  رصعلا ، 

ظفح2- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذب  انوديفأ  طورش  هل  لهو  ةعتملا ؟.  جاوز  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

هتمـصع3- يف  يهو  اهكرت  دق  اهجوز  نأ  عم  ينع  ةدـيعبو  يبأ  راد  ريغ  راد  يفو  رخآ  لجر  ةمـصع  يف  اهنأ  عم  يتدـلاو  عم  ةـماقإلا  يل  زوجي  له 
يهو نينـس ،  ةدع  ذـنم  ىفوتم  يدـلاو  نأ  عم  يل  كلم  وه  يذـلا  يبأ  راد  كرتأ  لهو  اهل ،  كلم  رادـلا  نأ  عم  اهراد ،  يف  جوزتأ  نأ  زوجي  لهو 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امو  ضفرن ،  لهف  اهبلط ،  لبقن  نأ  ريغصلا  يخأو  انأ  ينم  تبلط  يتلا 

عمتسأ4- ربصلاب ؟ ))  اوصاوتو  قحلاب  اوصاوتو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  الإ  رـسخ ،  يفل  ناسنإلا  نإ  رـصعلاو ،  ىلاعت ((  هلوق  ريـسفت  ام 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  دوجسلا ؟  اذه  يف  ملسملا  أرقي  نأ  بجي  اذامو  ةوالتلا ؟.  دوجس  ةفص  ام 

ظفح6- عمتسأ  اذام ؟  مأ  مثإ  هقحلي  له  ةدجسلا ،  ةيآب  هرورم  دنعو  هتءارق ،  ءانثأ  ناسنإلا  دجسي  مل  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  اهتيفيك ؟  يه  امو  ةراختسالا ؟.  ةالص  ملسملا  يلصي  فيك 

136a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.09  ) ( 417  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

هل1- بتكي  نأ  ىون  اذإ  حصي  لهو  اذه  مكح  امف  جحلا  لجأ  نم  هدنع  ام  عاب  دق  ناك  ةينملا و  هتفاو  جـحلل  باهذـلا  دارأ  امدـنعو  جـحلا  ىون  لجر 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  الوبقم ؟  هجح  نوكيل  اهلمعي  نأ  يغبني  يتلا  رومألا  يهام  جحلا  دارأ  ملسم  لجر 

ظفح3- عمتسأ  همأ ؟  هتدلو  مويك  عجر  قسفي  ملو  ثفري  ملف  جح  نم  ىنعم  ام 

عمتسأ4- عادولا ؟  فاوط  نودـب  ةرمعلا  تيدأ  ينإف  لـعفأ  نأ  يلع  اذاـمف  اـبجاو  ناـك  اذإو  عادولا  فاوط  فوطأ  نأ  يلع  لـه  ةرمعلا  تيدأ  اذإ 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  نيركاملا ؟ )  ريخ  هللاو  هللا  ركمو  اوركم  و   : ) ىلاعت هلوق  ىنعم  ام 

يلهأ6- روزأ  نأ  لبق  اهيدؤأ  نأ  يل  زوجي  لهف  جحلا  ةضيرف  يدؤأ  نأ  ديرأو  ارهش  رشع  ةتـس  ةدم  مهنع  تبغ  دقو  لافطأ  ةعبرأ  يلو  جوزتم  انأ 
ظفح عمتسأ  يدلب ؟  يف 

ظفح7- عمتسأ  اهتبر ؟  دلت  فيك  ةمألا و  يه  نم  اهتبر  ةمألا  دلت  نأو  ةمايقلا  موي  تامالع  هيف  نيبي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدح  يف 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  ىنعم  ام  ناطيشلا و  وه  نوواغلا  له  نوواغلا )  مهعبتي  ءارعشلا  و  هلوق ( :  درو  ىلاعت  هللا  باتك  يف 

ظفح9- عمتسأ  اهتقو ؟  يف  حجارلا  لوقلا  وهام  اهيف و  بحتست  نطاوم  اهل  نأ  مأ  لاح  لك  ىلع  بحتست  يه  لهو  ةيبلتلا  ةفصام 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  ةحصب  لاق  نم  كلانه  نأ  ثيح  هرهشأ  لبق  جحلاب  مارحإلا  حصي  له 

136b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 519  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  
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لهأ1- مأ  ةـكم ،  لهأ  مه  له  مارحلا ؟.  دجـسملا  اورـضاح  مه  نم  مارحلا ))  دجـسملا  يرـضاح  هلهأ  نكي  مل  نمل  كلذ  ىلاـعت (( :  هللا  لاـق 
ظفح عمتسأ  هلهأ ؟  نودب  نرقيو  عتمتي  يكملا  نإ  لاق  نم  يف  مكيأر  امو  مرحلا ؟. 

نييعسو2- نيفاوط  نم  دبال  هنأ  مأ  درفملا  لثم  ةرمعلاو  جحلل  ًادحاو  ًايعس  ىعسيو  ًادحاو  ًافاوط  فوطيف  جحلا  لمع  هيفكي  له  نراقلل  ةبسنلاب 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح3- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذه  ىنعم  ام  نهلهأ )  ريغ  نم  نهيلع  رم  نملو  نهل  نه  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لاق 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  ام  تاقيملا ،  لبق  جاحلا  مرحأ  اذإو  تيقاوملا  هذه  نم  ءيشب  رمت  هقيرط ال  تناك  نميف  مكيأر  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةرمعلا ؟  وأ  جحلا  يدؤي  وهو  بسكتي  وهو  يرتشيو  عيبي  نميف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

ىلص6- لوسرلا  ةبحصب  اوناك  نيذلا  مه  نمو  ةرونملا ،  ةنيدملا  ىلإ  ةكم  نم  رجاه  امدنع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلل  لابقتـسإلا  ناك  فيك 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا 

ظفح7- عمتسأ  ةفرع ؟  موي  يف  ةدراولا  ةيعدألا  يه  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةفرع ؟ )  جحلا  ىنعم (  امو  مهئزجي ؟.  له  أطخ ؟  رشاعلا  وأ  نماثلا  مويلا  يف  جاجحلا  فقو  اذإ  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  جحلا ؟  ةضيرف  يدؤي  ملو  طقف  ةرمعلا  ىدأ  نم  مكح  ام 

يتيب10- يف  ةعمجلا  يلـصأ  نايحألا  ضعب  يف  انأو  هتيب ،  يف  ةعمجلا  ةالـص  يلـصي  نأ  ملـسملا  ىلع  مارح  لوقي :  هنأب  ةعمجلا  مامإ  نم  تعمس 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةحيحص  يتالص  له  ضورفلا ،  ةيقبو 

ظفح11- عمتسأ  متيدتها ؟ ))  اذإ  لض  نم  مكرضي  ال  مكسفنأ ،  مكيلع  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  نع  لأسي 

نيذلا12- ىلإ  هلوسرو  هللا  نم  ةءارب  ىلاعت ((  هلوق  ريـسفت  امو  ميركلا ،  نآرقلا  يف  روسلا  عيمج  لثم  ةلمـسبلاب  ةبوتلا  ةروس  حـتتفت  مل  اذامل 
ظفح عمتسأ  نيكرشملا ؟ ))  نم  متدهاع 

137a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 448  )  ( 294  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةاماحملاب ؟  لمعلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  قالطلا ؟  عقي  لهف  يردت  يهو ال  هتجوز  ىلع  قالطلاب  لجرلا  فلح  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  ةعمجلا  ةالص  ءادأل  باهذل  اب  يل  حمسي  لوئسملاو ال  ةعمجلا  موي  لمعأ  انأ 

ظفح4- عمتسأ  ليلدلا ؟  عم  هيدي  نيب  راملاو  يلصملا  دوجس  عضوم  نيب  نوكت  نأ  بجي  يتلا  ةفاسملا  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  هدعبو  هلبق  ناك  اذإ  الإ  لبقي  ءاعدلا ال  نأ  اقح  له 

ظفح6- عمتسأ  اضيأ ؟  اوعديو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  يلصي  مأ  طقف  دهشتلا  أرقي  لهف  ريخألا  دهشتلا  يف  مامإلا  كردأ  نم 

ظفح7- عمتسأ  رويطلاو ؟  كامسألا  لثم  روص  اهيلع  سبالم  سبل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  هلكأ ؟  لالح  هديصت  ام  لهو  لالح  اهتيبرت  لهف  ديصلل  ةدعم  ريغ  بالك  يدنع 

ظفح9- عمتسأ  تاقوألا ؟  ضعب  يف  يتجاح  يضقأ  ينأ  ملعلا  عم  مميتلا  يل  زوجي  لهف  ءوضولل  ءاملا  يدل  رفوتي  انايحأو ال  منغلا  ةاعر  دحأ  انأ 

ظفح10- عمتسأ  حاسمتلاو ؟  ةافحلسلا  لكأ  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةعورشملا ؟  مميتلا  ةفص  يه  ام 

نكمي12- ةحتافلا  تأرقو  كبت  ملو  سمشلا  عولط  لبق  ةربقملا  ىلإ  تبهذ  اذإ  ةدلاولا  نأ  سانلا  ضعب  تعمـس  دقو  ينبا  ربق  روزأ  نأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  روبقلل ؟. ءاسنلا  ةرايز  مكح  امو  اذه  تحص  ام  هنع . تبجح  هيلع  تكب  اذإو  ... اهاري نأ  اهدلول 

ظفح13- عمتسأ  تاولصلا ؟  هذه  ديعأ  نأ  يلع  لهف  ءاملا  ىلع  لوصحلا  ةبوعصل  مايأ  ةرشع  ةدمل  ةرخص  ىلع  تمميت 
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ظفح14- عمتسأ  اذه ؟  يلمع  مكح  امف  باهذلاب ، اهل  تنذأ  اهوبأ  يناجرت  نأ  دعب  مث  اهتخأ  جاوز  ترضح  اذإ  قالطلاب  يتجوز  ىلع  تفلح 

137b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.12  ) ( 383  )  ( 187  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دوجسلا ؟.... دنع  نيديلا  عضو  يف  ةنسلا  ام 

ظفح2- عمتسأ  اليلق ؟  هنع  رخأتي  لهف  دحاو  مومأم  مامإلا  عم  ناك  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  ضرألا ؟..... ىلع  وأ  هيذخف  ىلع  ئكتي  لهف  لوألا  دهشتلا  نم  يلصملا  ماق  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  ةصلاخلا ؟  ةبوتلا  طورش  يه  امو  هللا  اضر  بسكأل  لعفأ  اذامف  تبت  نآلاو  هللا  يضرت  الامعأ ال  لمعأ  يبابش  يف  تنك 

عمتسأ5- نآلا ؟... لعفأ  اذامف  مهنم  هتذخأ  ام  ةميق  ردقأو  كلذب  مهربخأ  ىتح  اوبهذ  نيأ  يردأ  نآلاو ال   ... مهملع نود  اهباحصأ  نم  ءايـشأ  تذخأ 
ظفح

ظفح6- عمتسأ  يبنذ ؟. نع  رفكأل  لعفأ  اذامف  ينع  ةيضار  يه  نآلاو  ينم  رثكأ  يخأ  بحت  اهنأ  ينم  انظ  متشلاو  بسلاب  يمأ  ىلع  تلواطت 

ظفح7- عمتسأ  مرحم ؟  اذه  يلمع  لهف  قزرلا  بلطل  ةنس  ةدم  ترفاسو  يلهأ  دنع  يتجوز  تكرت 

عمتسأ8- تنب ؟  اهعم  يل  نأ  املع  احيحص  نكي  مل  اذإ  لعفأ  اذامو  حيحص  اذه  يجاوز  لهف  دقعلا  ءانثأ  اهيلو  وه  ناك  عبطلابو  يلصيال  يتجوز  وبأ 
ظفح

138a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 400  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةدراولا  ثيداحألا  يه  امف  ازئاج  ناك  اذإو  ديدحلاب  متختلا  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  مدقي ؟  امهيأ  رذن ، هيلعو  ةريثك  نويد  هيلع  لجر 

عمتسأ3- ةيآلا ؟  لوزن  ببس  امو  اوفلخ  نيذلا  ةثالثلا  مه  نم  اوفلخ )  نيذلا  ةثالثلا  ىلعو  هلوقو ( :  قافآلا )  يف  انتايآ  مهيرنس  ةيآلا ( :  ىنعم  ام 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  ةفصلا ؟  باحصأ  مه  نمو  تضرف  ىتمو  فوخلا  ةالص  ةفص  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةالصلا ؟  نم  تاف  ام  ءاضق  يلع  لهف  اهيلع  بظاوم  انأ  نآلاو  ةيبصع  ةلاح  يف  نوكأ  امدنع  ةالصلا  كرتأ  تنك 

138b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.05  ) ( 410  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  امهتامم ؟  دعب  هيدلاو  هاجتا  دلولا  ىلع  بجت  يتلا  ةحلاصلا  لامعألا  يه  امو  امهتامم  دعب  نيدلاولا  رب  نوكي  فيك 

ظفح2- عمتسأ  ةيرقلا ؟  يف  ديحولا  دجسملا  هنأ  املع  روبق  ةسمخ  هيف  دجسم  يف  ةالصلا  زوجت  له 
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ظفح3- عمتسأ  قالطلا ؟. اذه  عقي  لهف  اهيلإ  هلسرأو  قالطلاب  هيف  اهيلع  فلحو  ًاطيرش  لجسف  لكاشم  هتجوز  نيبو  هنيب  عقو  نم  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  كلذب ؟  يتالص  لطبت  لهف  ... اهكيرحت يأ  اهعفرأ  نأ  رطضأف  ةالصلا  يف  يمامأ  فقت  ةريغص  ةلفط  يدنع 

ظفح5- عمتسأ  يتالص ؟. لطبت  لهف  يلمع  فورظل  يشاوملا  مد  نم  ضعب  يسبالم  ىلعو  يلصأ 

ظفح6- عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  دلومب  لافتحالاو  داليملا  دايعأ  مكح  ام 

139a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.50  ) ( 390  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

ربكلا1- دـصقأ  تمدام ال  لوقأ  يننكلو  يبايث  نم  رـصقأ  نأ  تلواحو  ... ءاليخلا وأ  ربكلا  دـصقأ  انأو ال  ةـليوط  نوكت  ام  ةداع  اهـسبلأ  يتلا  يبايث 
ظفح عمتسأ  بنذ ؟  هيف  سيل  هللا  ءاشنإ  اذهف 

ظفح2- عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  نم  ةبوتلا  طورش  امو  ةرافك  هيلع  له  بضغ  ةلاح  يف  نيدلا  بس  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  قالطلا ؟  عقي  له  مهتشقانم  يف  قالطلاب  فلحلا  نورثكي  نم  مكح  ام 

139b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.50  ) ( 396  )  ( 207  ) 

 :- تايوتحملا  

أضوتأ1- نأ  رطضأو  ليسغلا  ءام  يفو  برشلاو  لكألا  يف  ينكراشت  ةرفاك  ةملعم  نهنيب  نمو  يتاليمز  عم  تاملعملا  نكس  يف  ميقأ  ةملعم  انأ 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  اهل  يترشاعم  لهو  ءاملا  اذهب  يتالص  مكح  امف  ءاملا  اذه  نم 

ظفح2- عمتسأ  لكاشملا ؟  هذه  نم  صالخلل  ديحولا  لحلا  وه  توملا  نأ  ىري  وهو  هايند  رومأ  يف  لكاشم  هتهجاو  نمل  توملا  ينمت  مكح  ام 

-3، البقتسم هسبل  يف  ركفأ  انأ  باجحلا  دترأ  يننكلو ال  ... لجو زع  هللا  ىشخأو  يتالـص  ىلع  ظفاحأ  ةنيدتم  ةلئاع  يف  تأشن  ةملـسم  ةاتف  يننإ 
ظفح عمتسأ  ةرخآلا ؟  يف  رانلا  يئازج  نوكيس  لهف 

ظفح4- عمتسأ  هل ؟  رفغي  هللا  رفغتسأ  ةملك  لوقي  نم  لك  له 

ظفح5- عمتسأ  ارمخ ؟  اهيف  ةفرغ  يف  ةالصلا  صخشل  زوجي  له 

دعبو6- هلـسرأ  مل  ينكلو  اهقالطب  يبراقأ  دحأل  اليكوت  تبتك  لعفلابو  اهقلطأ  نأ  يتين  يف  نكلو  لكاشم  يتجوز  نيبو  ينيبو  يدلب  نم  ترفاس 
ظفح عمتسأ  يتجوز ؟  ينم  قلطت  لهف  يدلب ، ىلإ  تعجر  نيتنس 

140a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.54  ) ( 394  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مارح ؟  مأ  هوركم  نيخدتلا  له 

ظفح2- عمتسأ  مهلصت ؟  لهو  ىتوملا  ىلع  ةحتافلا  ةءارق  زوجي  له 
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زوجي3- اذه  لهف  يمسقب ، يلابي  هنكلو ال  عفدي  الأ  هللاب  فحلأف  باسحلا  عفدل  مهدحأ  موقي  معطم  يف  ءاقدصألا  نم  ةعومجمو  انأ  سلجأ  امدنع 
ظفح عمتسأ  ةرافك ؟  يلعو  نيمي  اذه  يمسق  ربتعي  لهو 

زوجي4- لهو  ةرافك  يلع  لهف  ةدحاو  ةرم  مهيلإ  تبهذ  يلع  مهحاحلإ  دعبو  هلهأ  تيب  لخدأ  نأ ال  تفلحف  هللا ، ةمحر  ىلإ  لقتنا  قيدـص  يل  ناك 
ظفح عمتسأ  مهيلإ ؟  باهذلا  نآلا  يل 

هلل5- تاداحم  يه  لهو  مهمتآمو ، مهحارفأ  يف  لطابلل  مهتسراممو  ءايلوألاب  لسوتلاك  ةدساف  تاداقتعا  مهل  نم  وأ  ةالـصلا  كرات  لماعن  فيك 
ةيآلا هذه  نيب  عمجن  فيكو  هلوسرو )  هللا  داح  نم  نوداوي  رخآلا  مويلاو  هللاب  نونمؤي  اموق  دجت  ال  ىلاعت ( :  هللا  لوق  مهيلع  قبطنيو  هلوسرو 

ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  هللا  ثح  يتلا  ماحرألا  ةلص  نيبو 

ظفح6- عمتسأ  ةمحرلاو ؟  ةرفغملاب  هل  وعدأ  نأ  يل  زوجي  لهف  كلذ ، ىلع  تامو  ةالصلل  اكرات  ناكو  ةنس  نيرشع  ذنم  يبأ  يفوت 

140b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 379  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةمحرلاو ؟  ةرفغملاب  هل  وعدأ  نأ  يل  زوجي  لهف  كلذ ، ىلع  تامو  ةالصلل  اكرات  ناكو  ةنس  نيرشع  ذنم  يبأ  يفوت 

ظفح2- عمتسأ  اهربد ؟  ءاعدلاو  ةبوتكملا  ةالصلا  ربد  يسركلا  ةيآ  ةءارق  ىلع  ليلدلا  وه  ام 

ننـسب3- مزتلي  الو  ةـحتافلا  ةءارقب  هئاعد  متخيو  ايع  امج  اوعدـيو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاب  فلحلا  نم  رثكي  مامإ  فلخ  ةالـصلا  حـصت  لـه 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟ 

يبنلا4- اذهل  بسني  وهو  دجسملا  اذه  يف  ربق  دجويو  مالسلا  هيلع  سنوي  يبنلا  دجـسمك  مالـسلا  مهيلع  ءايبنألا  ءامـسأب  ىمـست  دجاسم  اندنع 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  مهلمع  مكح  امف  دجاسم "  مهئايبنأ  روبق  اوذختا  دوهيلا  هللا  نعل  ثيدح "  ملعن  نحنو  مالسلا  هيلع 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 20 |  لوألا |   |

141a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 414  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

لك1- نم  سيل  نكلو  ةـينصع  تالاح  يف  كلذو  ًايظفل ،  مهيلع  ىدـعتأو  يتدـلاوو  يدـلاو  ىلع  طلغأ  تنك  انأو  نيتنـس  يلاوح  ةرتف  تضم  دـقل 
لكف ءيشب  مهتجاح  وأ  تينلا  ةجاح  ىلع  رصقأ  مل  ينكلو  تلعف  ام  ىلع  مدنأو  يريمض  بساحأو  عجرأ  كلذ  عم  نكلو  كلذ ،  دصقأ  الو  ينلق 

ةدلاولا نيبو  اهنيب  لكاشم  قلخت  تناك  ةأرما  نم  يجاوز  بنـسل  يتينصع  بنـس  امأ  ةديج  تناك  ماع  لكـشب  ةـيداملا  ةـلاحلاو  دوجوم  ءيش 
دلاولاب تلعف  امل  مدـنلاب  سحأ  انأف  نآلا  امأ  يتدـلاوو ،  يدـلاو  هاخت  ةرينكلا  يتاطلغو  يتينصعو  يباـصعأ  ىلع  رثؤت  كـلذ  بنـسبو  دـلاولاو 

ًءاوس تلعف  امك  ًاننذ  لمحأ  لهف  ةدلاولاو ،  دلاولا  عم  يلكاشم  نم  تحتراو  تقلط   ً العفو قالطلا  ىلع  تمزع  دقو  ءاوس ،  دح  ىلع  ةدلاولاو 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يلمع  مكح  ام  ًالافطأ  بخنت  مل  اهنأ  ًاملع  اهتقلط  يتلا  ةجوزلا  عم  وأ  ةدلاولا  وأ  دلاولا  عم 

نيأف2- كلذك  ناك  نإو  جحلا ،  مهيلع  ضورفم  له  ًاضيأو  لنق ؟.  نم  لسرلاب  اونمآو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ةلاسرب  اوملسأ  دق  نخلا  له 
ظفح عمتسأ  نوخحي ؟ 

ناك3- نإف  مأ ال ؟  زوخي  اذه  لهف  همأ  نطب  يف  سداسلا  رهشلا  يف  وهو  طقس  دق  لفط  عم  ترنقو  رهشأ  ةتـس  اهرمعو  ةلفط  تتامو  لصح 
ظفح عمتسأ  دحاو ؟  رنق  يف  امهورنق  نيذلا  مكح  امف  ال 

رومألا4- نم  كلذ  ريغ  وأ  رحـس  هباصأ  وأ  صخـشلا  ضرم  اذإ  سانلل  ةـياحملا  نونتكي  خـئاشملاب  نوفرعي  سانلا  نم  ضعب  نادوسلا  يف  اندـنع 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةنتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
60

سمألا راوز 
972
راوزلا يلامجإ 

7206679

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
29584
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لخس 
1
ةيمقرلا ةنتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  اذه ؟  مهلمع  مكح  امو  مهعم ؟.  لماعتي  نم  مكح  ام  ةيفارخلا ، 

الو5- ءابرقأ  الو  دالوأ  هل  سيلو  ةكرت  هءارو  فلخو  لجرلا  اذه  يفوت  اهب  لوخدلا  لنقو  جاوزلا )  دقع  دقعلا (  متأو  ركب ،  ةاتف  ام  صخـش  بطخ 
ظفح عمتسأ  اهب ؟  لخدي  مل  وهو  هثرت  له  اهيلع  دقع  يتلا  ةجوزلا  هذه  ريغ  ةثرولا  نم  دحأ 

ظفح9- عمتسأ  مومأملا ؟  نع  مامإلا  اهلمحتي  يتلا ال  ءايشألا  يه  ام 

ظفح7- عمتسأ  ءوضولا ؟  دعب  ءاضعألا  فيشنت  زوخي  له 

هللا8- مكزعأ  لونلا  ءاضق  نم  يهتنأ  امدعب  يهو  ةلكشم  نم  يناعأ  يننأ  ةقيقحلاو  تانجاولا  ءادأل  هللا  يناده  دقو  ةنس  نيرـشع  رمعلا  نم  غلبأ 
ًانصغ ًاضيأ  طقسي  دوخسلا  نم  تمقو  ةالصلا  يف  تنك  اذإو  ينم ،  دصق  نود  هنم  ليلق  بايثلا  ىلع  طقسي  موقأو  سنلأ  امدعبو  رثألا  لسغأو 

ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  طقس  املك  ةيلخادلا  بايثلا  لسغأ  له  لعفأ  امو  يتالص ؟.  حصت  له  يل  اوحضوت  نأ  وجرأ  ينع 

ظفح6- عمتسأ  هيف ؟  ةالصلا  حصت  لهف  نينعكلا  لفسأ  ىلإ  ليوط  نولطننلاو  بوثلا  ناك  اذإ 

141b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.53  ) ( 434  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عاضرلا ؟  نم  خألا  تانب  نم  جوزتي  نأ  ناسنإلل  زوخي  له  لوألا  هلاؤس  يف  لوقي 

ظفح2- عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه  لوح  ةباجإ  ديرأ  مأ ال  يتالص  لطني  اذه  له  عفترم  توصب  ًايكاب  يسفن  دجأ  يتاولص  مظعم  يف 

لك3- نيب  دعنلا  ام  مكنم  فرعأ  نأ  ديرأ  نكلو  نهلثم  ضرألا  نمو  اقانط  تاوامس  عنس  قلخ  ىلاعتو  هناحنس  هللا  نأ  ميركلا  نآرقلا  نأ  تفرع 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوديفأ  ءامس  لكل  كمس  كانه  لهو  ءامس 

ةقيثو4- بلطتي  لمعلا  اذهو  هنم  ديفتـسأ  لمعب  لمعأ  نأ  تركف  اريخأو  ىودج  نودب  نكلو  ريثكلا  دهخلا  عم  تاونـس  ذنم  ةيلمعلا  ةايحلا  تلخد 
هللا كراب  ينوديفأ  لمعلا  اذه  ىلع  تلـصحتو  يمـساب  اهتلوحو  يل  خأل  ةقيثو  تذخأ  ةديدش  ةاناعم  دعبو  ةقيثو  يدـل  دـجوت  الو  ةءافكلا  تانثإل 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يلمع  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امو  لمعلا  اذه  يف  مثإ  يلع  له  مكيف 

بنـسب5- ةدعلا  هيلع  ميقأ  مل  يننكلو  يداليم  يف 12/05/1685  يجوز  يفوت  دقلو  لافطأ  ةسمخ  يلو  ةـجوزتم  ةنـس  نيعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ 
ًارهش تلمكأ  نأ  دعبو  خيراتب 12/06/1685  يأ  ةدعلا  هيلع  تمقأ  رهـشأ  ةعبرأ  رورم  دـعب  نكلو  يلافطأو  يجوز  صخت  يتلا  لامعألا  ضعب 

رهـشأ ةعبرأب  ةافولا  دعب  يأ  خيراتلا  اذهب  ةدعلا  يتماقإ  لهو  ةدـعلا  نم  ًابوسحم  رهـشلا  اذـه  لهف  جورخلل  تررطـضا  ثداح  يل  ثدـح  اهنم 
يتلاحب ينوديفأ  تينلا  لامعأ  يف  هيلع  دمتعأ  صخش  يدل  سيل  يننأل  لامعألا  ضعب  يضقأل  رادلا  راطإ  لخاد  جرخأ  يننأب  ًاملع  مأ ال  حيحص 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  هذه 

هيكرتا9- اولاقف  ضعنلا  تلأس  دـقف  كلذ  ىلع  ءانبو  رمخلا  برـش  الإ  ةـنيطلا  تافـصلا  هيف  ترفوت  لاحلا  روسيم  لجر  نم  ةـجوزتم  ةأرما  اـنأ 
يل سيلو  يجوز  مث  ىلاعتو  هناحنـس  هللا  ىلإ  رخآ  نيعم  وأ  يل  أخلم  نأ ال  اذـه  ىلع  دزو  باشو  تانب  ةـسمخل  مأ  انأو  ًانعـص  رمألا  تدـجوف 

رمخلا كرتي  مل  هنكل  ريغ  هللا ال  ىلإ  يدـتهي  نأ  وه  كلذ  نم  دـيرأ  ام  لكو  ريرـسلا  يف  هترخهف  هوخإ  وأ  هيلإ  أـخلأ  وأ  هيلإ  بهذـأل  رخآ  لزنم 
تافـصلا نم  كلذ  ىلإ  امو  بجاولاب  ًامئاقو  نيجاتحملا  دعاسيو  فطعيو  ءارقفلا  بحيو  لاحلا  روسيمو  يتلاخ  نبا  وهف  تلق  ام  ىلع  ًافطعو 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟  لك  ينع  هللا  مكازج  ريرسلا  يف  هرخه  وهو  يعوضوم  يف  خيشلا  ةليضف  اي  ينوتفت  نأ  وجرأ  ةنيطلا 

ظفح7- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  هنوحصنت  اذامنف  كلذ  ضراعي  وهو  يعرشلا  يزلا  يدترت  نأ  ديرت  هتجوزو  ءانبأ  هل  جوزتم  لجر 

سورعلا8- لهأ  نيبو  ينيب  ةداح  تافالخ  ثدح  ةعاس  نيرـشعو  ةعبرأ  نم  لقأب  نارقلا  دقع  ثودـح  لنق  نكلو  هلل  دـمحلاو  جوزتم  باش  يننإ 
قنس امك  نارقلا  دقع  لنق  ةجوزلا  كلت  قح  يف  ينم  ئطخ  ثودح  ىلإ  يلاتلاب  ىدأو  ًاريثك  يننضغأ  امم  يل  نيدقاحلاو  ةاشولا  لخدت  بنسب 

نأ دعبو  ةقلطم  نوكتس  اهجاوز  دعب  اذك  تلعف  ول  نكلو  نآلا  ىتح  جوزتت  مل  اهنإ  ةنيطخلا  دصاق  يلي  ام  دحاولا  فرحلاب  تلق  ثيح  تلق  نأو 
وه امو  مأ ال  قالطلا  عقي  لهف  هسفن  يـشلا  اذه  لعفب  اهل  تنذأو  اهتقفاو  يننأ  ةجردل  اننيب  رينك  مهافت  ثدـح  يلاتلا  مويلا  يف  اننيب  جاوزلا  مت 

تلز ام  لب  انجاوز  لـنق  اـهقح  يف  هتلق  اـم  نأو  عوضوملا  اذـه  نع  نـآلا  ىتح  يـش  يأ  ملعت  ـال  يتجوز  نأ  ملعلا  عم  هلمعأ  نأ  يلع  بجاولا 
ظفح عمتسأ  اننيب ؟  ةيجوزلا  ةايحلا  وفص  ريكعت  نم  افوخ  اهفرعي  نأ  ىشخأ 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليخستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازخلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

هللا6- همحر  اندلاو  ةافو  دعب  يتدلاو  مهتيبرت  ىلع  موقت  نيذـلا  نيرـصاقلا  يتاوخأو  يناوخإ  ىلإ  رطفلا  ةاكز  وأ  لاملا  ةاكز  جارخإ  يل  حـصي  له 
نيذلا سانلا  نم  مهريغ  نم  رثكأ  امبر  اهيلإ  نيجاتحم  مهنأب  رعـشأ  يننكلو  نيرـصاقلا  ريغ  يتاوخأو  يناوخإ  ىلإ  ةاكزلا  هذـه  عفد  حـصي  لهو 

ظفح عمتسأ  مكاطخ ؟  ددسو  هللا  مكدافأ  ينوديفأ  ةاكزلا  هذه  مهل  عفدأ 

142a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 460  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

لـسغلا1- نع  ينغي  مميتلا  لهف  ءاملاب  لسغلا  نم  هعنمي  ضرمب  ضيرم  تقولا  سفن  يف  وهو  لسغلا  هيلع  تنجوأو  ةـبانج  لجرلا  تباـصأ  اذإ 
عفر ءادأ  تقو  سفن  يف  اهتقو  لخد  اذإ  ةـضيرفلل  ءوضولا  نع  ينغي  ةـبانخلا  عفرل  مميتلا  لـهو  ماـيأ  ةدـع  دـعب  عناـملا  لازي  ول  ىتح  ءاـملاب 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوديفأ  ةبانخلا 

ينإ2- مث  بيترتلا  بسح  ةثلاثلاو  ةيناثلا  مث  ىلوألا  ةعكرلاب  يتأي  لهف  ةيعابر  ةالص  نم  ةريخألا  ةعكرلا  يف  ةعامخلا  ةالص  يف  يلصملا  لخد  اذإ 
ةزئاج ةدايزلا  هذه  لهف  ةيعابرلا  ةالـصلا  يف  ةعبارلاو  ةثلاثلا  ةـعكرلا  يف  روسلا  راصق  نم  ةـحتافلا  عم  نوءرقي  نيلـصملا  نم  ًاريثك  تعمس 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  لك  انع  هللا  مكازج  انوديفأ 

ةرثك3- نمو  قيقدلا  اذه  عيزوتب  نولاقنلا  موقيف  عونـسأ  لك  نم  دحأ  موي  لك  نيلاقنلل  قيقدـلاب  ةـلمحم  ةـبرع  يتأت  ةريغـصلا  انتيرق  يف  اندـنع 
ضفخنت يكل  لمحلا  عنم  بونح  ءاسنلا  ىطاعتت  نأ  ةلاحلا  هذه  يف  زوخي  له  لاؤسلا  ذخأي  نم ال  مهنمو  قيقد  ذخأي  نم  مهنم  ناكسلا  دايدزا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  كرابو  هللا  مكدافأ  انوديفأ  قيقدلا  نم  هتوق  دخي  ناسنإ  لكو  ناكسلا  ةنسن 

ءاوس4- ةليوط  ةدم  هنع  نينئاغ  اوناك  اذإ  ءاسنلا  نم  براقألا  دـحأ  وأ  هتلاخ  تنب  وأ  هلاخ  تنب  وأ  دـيلاب  همع  تنب  حـفاصي  نأ  معلا  نبال  زوخي  له 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ةدافإلا  وجرن  نيجوزتم  ريغ  وأ  نيجوزتم  اوناك 

ىلع5- هيخأ  هاخت  هنجاوب  هيبأ  نم  يدلاو  قيقش  هيلع  ماقف  جحلا  يف  يتدلاو  تناك  ثيح  رانكلا  هدالوأ  نم  دحأ  هنناخب  نوكي  نأ  نود  يدلاو  يفوت 
انلواح اننأب  لمعلا  عم  اندلاو  ةافو  موي  اهفرـص  يتلا  هسولف  انمعل  عفدـن  نأ  انيلع  مزلي  له  صاخلا  هنيج  نم  ريثكلا  فرـصف  رثكأو  هجو  لمكأ 
تحبذو نفكب  نفك  يذلا  اندلاو  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام  هناوخإ  مهنأ  ةخحب  اهمالتـسا  ضفر  هنكلو  هسولف  هملـسن  نأ  ةديدع  تارملو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  هسولف  ريغ  سولفب  حئابذلا  هل 

ظفح9- عمتسأ  رذع ؟  يأ  نودب  تاولصلا  نيب  عمخلا  زوخي  له 

مأ ال7- هب  لافتحإلا  انيلعو  لالح  وأ  مارح  اذـه  لهف  ساـنلا  عيمج  هيف  لـفتحي  راذآ  يف 21  وهو  مألا  ديع  ىمـسي  صاخ  ديع  ماقي  ةنـس  لك  نحن 
ظفح عمتسأ  نيروكشم ؟  كلذب  انوديفأ  ايادهلا  ميدقتو 

ظفح8- عمتسأ  تاناويحلا ؟  نم  كلذ  هباش  ام  وأ  ريط  ناك  ءاوس  حبذلا  ةيلمعب  موقت  نأ  ةأرملل  حصي  له 

142b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 413  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

ىرخألا1- ءايشألا  ضعبو  ةمرحم  ءايـشأو  ًالثم  ناخدلا  هيف  عيب  لحم  يف  لمعي  هنأ  ثيح  لالح  عم  مارح  طلتخم  هلام  لجر  دنع  ةفايـضلا  مكح  ام 
اهـضفرأ مأ  اهلنقأ  له  ءايـشألا  ضعب  يلإ  يدـهي  لجرلا  اذـه  نأ  ثيح  كلذ  يف  هلمع  مكح  ام  كلذ  ريغو  مالقأو  تاساركو  بتك  عينك  لـالحلا 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوتفأ 

راخلاو و2- ءارـضلاو  ءارـسلا  حارفألا  لثم  تاقوأو  فورظ  هعم  انعمخت  نم  عم  لمعي  اذام  ةباجإلا ال  تناك  اذإو  ةالـصلا  كرات  عم  لكألا  حصي  له 
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ةيهقفلا فيناصتلا 
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ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوديفأ  ناوخإلا  فويضلا و  نوتأي  امدنع  هلكأب  كل  رضحي  يذلا  قيدصلا 

ظفح3- عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوديفأ  لمعن  فيك  وأ  مهماعط  نم  لكأن  له  سوخملاو  سودنهلاك  رافكلا  دالنب  انك  اذإ 

تلخدو4- فورظلا  تءاش  مايأ  دـعب  مث  ةـيناث  ةرم  هتيب  لخدأ  نأب ال  تفلح  مث  فالخ  اننيب  لصح  دـقو  يمع  لزنم  ىلإ  تنهذ  ماـيألا  نم  موي  يف 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  يلع  بخي  اذامف  تينلا 

له5- ًاضيأ  مث  اهيبأ  تينل  ناك  ولو  ىتح  باـخح  ريغ  نم  جرخت  نأ  اـهل  زوخي  لـه  مث  اـهجوز  نذإ  ريغ  نم  اـهتيب  نم  جرخت  نأ  ةأرملل  زوخي  لـه 
وأ اهيبأ  تيب  ىلإ  باهذـلا  نم  اهانعنمو  ءايـشألا  هذـه  ىلع  انعلطا  مايألا  نم  موي  يفو  باخح  ريغ  نم  يهو  اهيلإ  رظني  نأ  اـهتخأ  جوزل  زوخي 

حيضوملا وجرن  مهيلإ  باهذلا  زوخي  نيذلا ال  مه  نمو  ماحرألا  مه  نم  مكيف  هللا  كراب  انوديفأف  ماحرألا  نم  ءالؤه  نإ  هل  تلاق  مث  اهتخأ  لزنم 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ةلأسملا  هذه  يف 

143a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.53  ) ( 450  )  ( 283  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالـصلا1- ىلإ  ةدوعلل  هتوجر  ام  ًاريثكو  ءادعـس  شيعنو  دالوأ  هنم  يلو  ًاريثك  هنحأ  يننأ  الإ  رفاك  ةالـصلا  كراـت  نأ  مولعمو  ةالـصلل  كراـت  يجوز 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  لجرلا  اذه  عم  طانترالا  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  ينيدهي  يبر  لوقيف 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  زوخت  هللا  ءايلوأ  ىلع  ةحتافلا  ةءارقو  رونقلا  ةرايز  له 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  اهيلع  ينمرحي  مالكلا  اذه  له  ايندلا  يف  يل  يش  لكو  يبأ  تنأو  يخأ  تنأو  يجوز  تنأ  ًامئاد  يل  لوقت  يتجوز  نإ 

ةـسكاعملا4- ةهخلا  يف  يأ  ةلنقلا  هاختا  ىلع  ينب  هنكل  دخـسملا  روس  لخاد  عقيو  دخـسملا  اذه  بحاص  رنق  انراوخب  يذـلا  دخـسملا  يف  دـجوي 
نأ زوخي  ناك ال  اذإو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  هنع  ىهن  يذلا  عضولا  ىلع  قنطني  ام  هيلع  قنطني  مأ  هيف  ةالـصلا  زوخت  لهف  ةـلنقلل 
اننإف رخآ  دخـسم  ىلإ  هريغن  نأ  اندرأ  اذإو  انل  دـجاسملا  برقأ  هنأب  ًاملع  ترم  يتلا  انتالـصل  ةنـسنلاب  اـنيلع  اذ  اـم  دخـسملا  اذـه  يف  ىلـصي 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  لاؤسلا  اذهب  انوديفأ  ىرخألا  دجاسملا  ةيقب  دعنل  كلذو  ةعامخلا  عم  تاولصلا  ضعب  نع  فلختنس 

الدب5- ىلصي  وأ  هنع  ماصي  نأ  زوخي  له  و  هيلع ,  ىكني  نأ  زوخي  لهو  ءاعدلا  عون  امو  هل  ءاعدلاو  تيملا  رنق  ىلع  نآرقلا  ةءارق  زوخي  له  لوقي 
نع جـحي  نأ  صخـشل  زوخي  له  بيرق  وأ  قيدـص  ىفوتملا  ناك  اذإو  هحور  ىلإ  ةـمتخلا  هذـه  يدـهنو  هنع  ًاضوع  نآرقلا  متخب  موقن  اـننأل  هنع 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  تقولا  سفن  يف  ىفوتملا  نعو  هسفن 

ظفح9- عمتسأ  ةرم ؟  لك  يفو  ملحلا  يف  ىفوتملا  ةيؤر  ريسفت  ام 

نؤضيو7- ليللا  يف  رونقلا  ىلإ  نوجرخي  ديع  ًادغ  نأب  سانلا  فرعي  امدنع  كرانملا  ىحضألا  ديع  ةليل  وأ  رطفلا  ديع  ةليل  يفو  ةيرقلا  يف  اندنع 
؟  ءازخلا ريخ  نيملسملا  نعو  انع  هللا  مكازج  لعفلا  اذه  ةحص  ام  رونقلا  ىلع  نآرقلا  اوءرقيل  خويـشلا  نوعديو  مهاتوم  رونق  ىلع  عومـشلا 

ظفح عمتسأ 

نيب8- ام  وأ  ءاشعلا  برغملا و  نيب  ام  ءاسملا  راكذأ  تقو  له  ًالثم  ةرهطملا .  ةنسلا  يف  ةدراولا  ءاسملاو  حانصلا  راكذأل  ددحملا  تقولا  وه  ام 
ظفح عمتسأ  اذهب ؟  ةدافإ  ديرن  برغملاو  رصعلا 

يلع6- مرحت  تلق  يننأ  تركذتو  هتبرش  مث  تيسنو  يتجوز  يلع  مرحت  ةيناث  ةرم  ناخدلا  تبرش  اذإ  ينلقب  تلق  دقلو  ناخدلا  برشأ  ناسنإ  انأ 
ظفح عمتسأ  ريخ ؟  لك  هللا  مكازج  انوديفأ  ةلاحلا  هذه  يف  ينمزلي  اذامف  يتجوز 

ظفح10- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذه  ةحص  ام  مالسلا  هيلع  دريو  هحور  هيلع  هللا  دري  هفرعي  تيم  ملسم  رنق  ىلع  مالسلا  ىقلأ  اذإ  ملسملا  له 

ظفح11- عمتسأ  جاوزلا ؟  ضرغل  كلذو  لاجرلل  ضيبألا  بهذلا  نم  ةلبدلا  سنل  زوخي  له 

143b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 235  ) 
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 ( تياباغيم  3.45  ) ( 457  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

جوزلل1- يغنني  يذلا  مكرظن  يف  ةيعرـشلا  ةدملا  يه  امو  قزرلا  بلطي  ةبرغ  يف  هنأب  ًاملع  نيتنـس  نم  رثكأ  ةجوزلا  ةقرافم  لجرلل  زوخي  له 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  ةلاحلا  هذه  يف  هيلع  بخي  اذامو  اهيف  عوجرلا 

يفو2- يدرفمب  يتالـص  مكح  ام  رنكملاب  ناذألا  عمـسأ  يننكلو  رثكأ  وأ  اوليك  يلاوح  دخـسملا  نيبو  ينيب  نـأل  لزنملا  يف  ةالـصلل  موقأ  ًاـنايحأ 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوديفأ  يلزنم 

لمعلا3- اذه  مكح  ام  ءيـش  هنم  ذخأت  مل  اهنأب  هل  فلحتو  اهدالوأ  ىلع  قفنتو  هملع  نودو  تارم  ةدع  اهجوز  لام  نم  ذخأت  يتلا  ةجوزلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ليلدلا  امو  طقف  رشنلا  لضفأ  مأ  ةنطاق  قلخلا  لضفأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  له 

ظفح5- عمتسأ  هب ؟  ءافولا  عطتسي  ملو  كلذ  ريغ  وأ  ًالام  ناك  ءاوس  دانعلا  قوقح  نم  صخشلا  صلختي  فيك 

امو9- بعتو  صخشلا  دك  امهم  ددحم  قزرلا  لهو  ًاقنـسم  اهنيعي  ةنالف  جوزتأ  الثم  بوتكم  لهو  ظوفحملا  حوللا  يف  بوتكم  جاوزلاو  قزرلا  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ليلدلا 

يف7- ةباجإ  كلذب  ديرأو  اهتدلاو  باصأ  ضرمل  اهتعـضرأ  دق  يتدلاو  نأ  تملع  دقو  اهنم  جاوزلا  دـيرأ  تاونـس  عبرأب  ينم  رغـصأو  ةـلاخ  ةـنبأ  يل 
ظفح عمتسأ  نيروكشم ؟  انوديفأ  اهنم  يجاوز  ةحص 

ظفح8- عمتسأ  مهصخت ؟  اهنأل  نييحيسملل  اهعفدأ  نأ  يلع  بخي  مأ  اهقارحإ  حصي  لهف  ةيحيسملا  بتكلا  ضعب  ىلع  ترثع 

ظفح6- عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذب  انوديفأ  مأ ال  زوخي  تامرحملا  ضعب  ىطاعتيو  موصي  الو  يلصي  يذلا ال  رازخلا  نم  محللا  ءارش  له 

رـصقب10- موقأ  يننكلو  اهتاقوأ  يف  ةالـصلا  ضئارف  يدؤأ  نأ  ىلع  صرحلا  لك  صيرح  انأو  ةـكلمملا  ءاحنأ  يف  ةرينك  ةـنحاش  قئاـس  لـمعأ  اـنأ 
يلمع ةحص  ام  ءاشعلل  نيتعكرو  برغملل  تاعكر  ثالث  ءاشعلاو  برغملا  يلـصأو  نيتعكر  نيتعكر  رـصعلاو  رهظلا  يلـصأف  اهعمجو  ةالـصلا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذه 

عمتسأ11- نيروكـشم ؟  انوديفأ  دالنلا  سفن  يف  يناث  دلب  ىلإ  دلب  نم  لاملا  ةاكز  لقن  زوخي  لهو  هتامم  لنق  هتيـصو  قفني  نأ  ملـسملل  زوخي  له 
ظفح

144a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 411  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذب ؟  انوديفأ  ضرف  مأ  ةنس  اهصق  لهو  ةفيظن  اهنأ  عم  رفاظألا  ليوطت  يف  مكحلا  ام 

عمتسأ2- عوضوملا ؟  اذه  لوح  هيفاو  ةباجإ  ينيطعي  نأ  دمحم  خيشلا  ةليضف  نم  وجرأ  فصلا  فلخ  درفنملا  ةالـص  يف  ةحيحـصلا  لاوقألا  يه  ام 
ظفح

رنكتلا3- هانعم  رنكلا  لهو  ثيدحلا  اذهل  حرـش  ديرأ  لوقت  رنك )  نم  ةرذ  لاقثم  هنلق  يف  ناك  نم  ةنخلا  لخدي  ال  هانعم (  ام  يذلا  ثيدـحلا  يف 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  سانلا  ىلع 

عباسلا4- رهشلا  يف  ًالماح  تنكو  ةيناث  ةرم  ضعنل  انعجرو  بيـصن  لصحو  يتخأو  يمأك  يلع  ةمرحم  تنأ  لاقو  قالطلا  نيمي  يلع  ىمر  يجوز 
نيثالث معطي  نأ  هتين  يفو  ةنعص  هفورظ  يجوزو  نيرهش  يلو  تعضو  نآلا  انأو  عضولا  ةلاح  لنق  ًانيكسم  نيثالث  معطي  نأ  هيلع  اومكح  يلهأو 
كلذب ينوديفت  نأ  وجرأ  مارحلا  يف  يجوز  عم  ةشئاع  نوكأ  نأ  ةـفئاخو  ًادـج  هللا  فاخأو  ةـنيدتمو  ةملـسم  انأو  نآلا  ىتح  معطي  ملو  ًانيكـسم 

ظفح عمتسأ  نيروكشم ؟ 

مايـص5- تبرج  دقو  ًايموي  تاقوأ  ثالث  جالعلا  ىلع  يرارمتـسال  كلذو  كرانملا  ناضمر  رهـش  موص  نم  نكمتأ  ملو  عرـصلا  ضرمب  باصم  ينإ 
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مكح امف  يدعاقت  ريغ  دراو  يأ  يل  سيلو  ةجوز  بحاصو  يرهش  رانيد  نينامثو  ةثالث  ىلإ  لصي  يدعاقت  دعاقتم و  يننأ  ًاملع  نكمتأ  ملو  نيموي 
يذلا غلنملا  وه  ام  و  مكيف ؟.  هللا  كراب  ينوديفأ  ناضمر  رهش  لالخ  ًانيكـسم  نيثالث  ماعطإ  يف  نكمتأ  مل  اذإ  يتلاح  يف  مكرظن  يف  عرـشلا 

ظفح عمتسأ  هعفدأ ؟. 

مل9- يلع  ضرملا  رثؤي  امدنع  نكل  دـعاقتلا  ىلع  تلحأ  امدـنع  نيتنـس  نم  رثكأ  يلاوح  ذـنم  ًايموي  سمخلا  تاولـصلا  ىلع  ظفاحم  يننأ  لوقي 
؟  عرصلا وأ  ضرملا  ةدش  نم  عطتسأ  مل  يننأ  ًاملع  اذه  يف  مكيف  هللا  كراب  ينوديفأ  ًاحانص  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف  الإ  رخفلا  ةالص  نم  نكمتأ 

ظفح عمتسأ 

تينلا ال7- ةالص  له  ًاضيأو  حينستلاو  ءاعدلا  ريثكو  لفاونلا  ريثك  يننأ  عم  لخخلا  ةدشب  باصم  يننأ  ةيلاتلا  بانسألل  كلذو  يتيب  يف  يلصأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  لنقت 

كراب8- اذه  مكح  ام  ًادج  ةنعص  ةيداملا  هتلاح  ًاضيأ و  دالوأ  هل  سيلو  جحلا  ةضيرف  ءادأ  نم  ضرملا  هدعقأ  لجر  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا 

بنذلا6- اذه  نع  ةرافكلا  تيضقو  ىرخأ  ةرم  بنذلا  تنكترا  مث  ةرافك  هنع  تيضقو  بنذلا  اذه  نع  هللا  ىلإ  ةبوتلاب  تهجوت  مث  ًاننذ  تنكترا  دقل 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يلمع  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  بنذلا  اذه  نع  بئات  انأو  نآلا  ىتح  ىرخأ و  ةرم 

ةرسألا10- تاجاح  دسل  ةوشرلا  نم  ةلوقعم  ةميق  ذخآ  لهف  رهشلا  نم  مايأ  ةرـشع  ىوس  يفكي  ينترمو ال  ةوشر  هيف  ناكم  يف  لمعأ  باش  انأ 
ظفح عمتسأ  ةلأسملا ؟  هذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امو  مأ ال 

144b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 435  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

يدـلو1- جوزتم  يننإو  كرتأ  اهدـعبو  يلـصأو  موصأ  ناضمر  رهـش  يف  يننكلو  ةالـصلل  ًاكرات  تنكو  ةـليوط  ةرتف  ذـنم  راـمقلا  بعلأ  تنك  يننإ 
تنعل يننكلو  دعب  رامقلا  بعلأ  نأ ال  ىلع  ًانيمي  تفلحو  تملأتو  رامقلا  اذه  نم  ًاريثك  ترسخ  موي  تاذ  يننكلو  ًاضيأ  يلصت  يتجوزو  لافطأ 
ةلاحلا هذـه  يف  يتجوز  نوكت  لهف  نآلا  دـعب  رامقلا  بعلأ  فوس ال  يننأ  ثالثلاب  قالطلاب  مارحلاب  تلق  يننأ  هتفلح  يذـلا  نيميلاو  ةـيناث  ةرم 
مكرظن يف  عرـشلا  مكح  امف  رئاح  بئات  نآلا  يننأو  يلـصت  يهو  ةالـصلل  ًاكرات  تنك  ينأ  كل  تلق  امك  و  نيميلا ,  هذهب  يردت  اهنأو ال  ةقلاط 

ظفح عمتسأ  ريدقتلا ؟  عم  يلاؤس  ىلع  ةباجإلا  وجرأ  رامقلا  تكرتو  ةالصلا  يف  تأدب  نآلا  يننإو  ةبوتلا  ديرأ  انأو  اذه  يلمع  يف 

لمعلا2- لمكن  مأ  رخفلا  يلصنو  لمعلا  كرتن  نأ  لضفألا  نم  له  ةعاسب  سمشلا  روهظ  لنق  يهتني  انلمع  تقوو  رحنلا  يف  لمعن  ةعامج  نحن 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  تأي  مل  سمشلا  روهظ  تقو  ماد  ام  هدعب  يلصنو 

ةعمخلا3- ةالصو  ناذألا  انل  حصي  له  هنم  انجرخ  ةعاس  فصنب  رهظلل  ناذآلا  داعيم  دعبو  لغتـشن  رحنلا  يف  نحنو  انيلع  ةعمخلا  ةالـص  تقو  ءاج 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟  ةدافإ  وجرن 

يأ4- دشرلا  نس  غلب  نأ  دعب  اذه  ىلع  مدن  هنكلو  ةنس  رشع  ةسمخ  غلني  ناك  يأ  ةلوفطلا  مايأ  يف  ابذك  فحصملا  ىلع  فلح  صخـش  نع  لأسي 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذب  انوديفأ  ةرافك  وأ  مثإ  هيلع  لهف  ًاعرش  مارح  اذه  نأ  فرع 

رذنلا5- يفوأ  نأ  ديرأ  نآلاو  تاونـس  عبرأ  ةدم  نم  يرـصم  هينج  نيـسمخو  ةعبرأ  غلنمب  اهتعبو  اهريغ  تينلا  يف  نكي  ملو  هلل  ةحيبذب  ًارذان  تنك 
ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟.  هللا  نم  مكلو  ةدافإلا  وجرأ  اذه  يملع  يف  مثإ  يلع  لهو  ىرخأ  ةحيبذ  غلنملاب  يرتشأ  له  هترذن  يذلا 

ظفح9- عمتسأ  اذه ؟  يف  ةدافإ  ديرت  طقف  رعشلا  لسغ  زوخي  لهو  ةيرهشلا  ةرودلا  مايأ  ةالص  ءاضق  بجاولا  نم  له 

ظفح7- عمتسأ  مايصلا ؟  رطفت  ءانحلا  نأب  تعمس  ينأل  لوقت  ًاضيأ  ةالصلاو  مايصلا  ءانثأ  رعشلا  يف  ةنحلا  زوخي  له  لوقت 

وأ8- ناخدلا  ةعانص  يف  لمع  الإ  دجأ  ملو  ةقشم  فخأ  رخآ  لمع  نع  ثحبأ  تأدنف  هيف  رمتسا  نأ  عطتـسأ  ملف  ادج  ًاقاش  ًالمع  لمعأ  تنك  يننإ 
رجألا مكح  ام  نآلا  لاؤسلاو  ناخدلا  عاونأ  نم  عون  يأ  الو  رئاخسلا  برـشأ  يننأب ال  ملعلا  عم  روهـش  ةعـضب  ذنم  اهب  لمعأ  نآلا  انأو  رئاخـسلا 

ظفح عمتسأ  هلل ؟.  دمحلاو  يلمع  يف  صلخم  يننأب  ملعلا  عم  مارح  مأ  لالح  وه  له  لمعلا  اذه  لباقم  هاضاقتأ  يذلا 

ظفح6- عمتسأ  ءوضولا ؟  دنع  نوباصلاب  يديألاو  هجولا  لسغ  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 
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اذإ10- هنأب  لوقت  بتكلا  ضعب  يفو  ةـلطاب  اهنأب  اهتاعكر  ددـع  يف  يلـصملا  كشو  تميقأ  اذإ  ةالـصلا  نأب  ةيعرـشلا  بتكلا  ضعب  يف  تأرق  يننإ 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  كلذ  نم  حيحصلا  وه  امف  ةالصلا  ءاهتنا  دعب  نيتعكر  دخسي  يلصملا  كش 

145a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 315  )  ( 138  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  رظنيلف !!!  مقر 144أ  طيرشلل  راركت  طيرشلا  اذه 

145b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.83  ) ( 343  )  ( 129  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  رظنيلف !!!  مقر 144ب  طيرشلل  راركت  طيرشلا  اذه 

149a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 401  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

دوخـسلا1- ةيفيك  امو  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  اهأرقي  نأ  بخي  يتلا  ةءارقلا  يه  امو  دوخـسلا  هيلع  لهف  ةدخـسلا  تايآب  ميركلا  نآرقلا  ئراق  رمي 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  ةمكحلا  امو  ماع  لكشب 

ًاملع2- نيرـشعلاو  ةنماثلا  يف  انأو  اهتجوزت  دقو  ةرـشع  ةسماخلا  رمعلا  نم  غلنت  ةأرما  تجوزت  دقو  رمعلا  نم  نيثالثلا  ةـسماخلا  يف  لجر  انأ 
دعب نم  اهتجوزت  دـقو  دـلو  يأ  هل  بخنت  ملو  طقف  رهـشأ  ةـثالث  ىوس  هعم  ىقنت  ملو  رخآ  صخـش  نم  جاوزلا  اهل  قنـس  دـق  ةأرملا  هذـه  نأب 

يتايح نأب  ًاملع  نادلوو  تانب  ثالث  مهنم  ةسمخ  لافطألا  نم  يل  تنخنأ  دقو  تاونـس  عنـس  ةدم  يعم  شيعت  لازت  امو  ةرـشانم  هنم  اهقالط 
ينوءزهو اذه  لثم  يلع  اوباع  دق  يئالمزو  يبراقأ  نأب  ةلكـشملا  نكلو  هنيد  ةأرملا  هذـه  نأب  ًاملعو  لكاشملا  نع  ةدـيعبو  ًادـج  ةديعـس  اهعم 

مكيف هللا  كراب  هنورت  امب  يحـصن  مكتليـضف  نم  وجرأف  يتمذ  يف  لازام  يجاوز  نأب  يل  نولوقيو  بيث  ةأرما  تجوزت  يننأـب  مهلوقب  مـالكلاب 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟.  هللا  كراب  انوديفأ  يعم  ىقنتو  اهيلع  جوزتأ  وأ  اهكرتأو  ةباش  ةأرما  يأ  ىرخأ  ةأرما  اهيلع  جوزتأ  نأب  يل  حصي  لهو 

معو3- سي  يه  روسلا  هذهو  رنقلا  باذع  نم  تايخنملا  يأ  تايخنملا  ىمست  ميركلا  نآرقلا  روس  نم  ضعب  كانه  نأ  ضعنلا  نم  تعمس  لوقي 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  خيشلا  ةليضف  اذه  ةحص  وجرن  كرانتو  ةعقاولاو  حونو 

نيمي4- تفلح  مايألا  نم  موي  يفو  هلل  دمحلاو  دالوأ  يعمو  جوزتم  لجر  انأ  يهو ،  ةلكشملا  كلت  نع  ماهفتسالا  ديرأو  يعم  تلصح  ةلكشم  يدل 
بنـسب كانه  مونلا  يأ  تينملاب  يموقتو  كدـلاو  لزنم  ىلإ  يلزنم  نم  يجرخت  مزال  قـالطلا  هيلع  اـهل  تلق  يلاـتلاك ،  تفلحو  يتجوز  ىلع 

يف يلزنم  يف  تمانو  اهدـلاو  لزنم  دـنع  مانت  ملو  مويلا  سفن  يف  اهورـضحأ  ناريخلا  نكلو  اهدـلاو  لزنم  ىلإ  ًالعف  تجرخ  مث  اهعم ،  عازن 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  ينيمي  يف  عقأ  ىتح ال  ينم  بولطملا  امو  نيمي  يلع  له  ةليللا  كلت 

نم5- ءيش  كلذ  يف  له  نالف  نبا  نالف  خيـشلا  ةفيحـص  يف  هباوث  لعجا  مهللا  لاقو  ًافورخ  ناسنإلا  حبذ  ول  اميف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  عدنلا ؟ 
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ظفح9- عمتسأ  جوزلل ؟  نيزتلا  نم  كلذ  دعي  لهو  اهمسج  ءازجأ  عيمج  نم  رعشلا  ليزت  نأ  ةأرملل  زوخي  له 

نآرقلاو ال7- ءوضولل  اهنم  برقلاب  وأ  ةـسردملا  يف  ءام  دـجوي  الو  ميركلا  نآرقلا  ذـيمالتلا  سردأو  ةـيرقلا  نع  ةدـيعب  يهو  ةـسردم  يف  لمعأ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  ةلاحلا  هذه  يف  لعفأ  اذامف  نورهطملا  الإ  هسمي 

149b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 531  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

انوديفأ1- ةنس  وه  لهو  كلذ  ةيعورشم  ام  ةيلاتلا  ةعكرلل  مايقلا  لنقو  ةيناثلا  ةدخسلا  نم  لادتعالا  دعب  ةريصق  ةسلج  نوسلخي  نيلـصملا  ضعب 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ 

يف2- ةريثك  دجاسم  اهيف  ةقطنم  يف  نوكي  دقو  فالآلا  نم  ريثكلا  فلكتو  مهدالب  يف  ةمخـض  دـجاسم  نونني  لاومأ  مهيدـل  نيذـلا  ةوخالا  ضعب 
هنأ الإ  ةيمالـسإلا  دالنلا  يف  دجاسملا  تارـشع  مخـضلا  دخـسملا  اذهب  ىنني  دقو  دجاسم  ءانب  ىلإ  ةـجاحب  ةيمالـسإلا  دالنلا  نم  ريثكلا  نأ  نيح 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  مهل  ةحيصن  نم  لهو  مالسإلا  نم  اذه  له  اهريغ  ىلع  مهدالب  يف  ءاننلا  نولضفي  مهنأ  دقتعأ  ام  بسح 

ظفح3- عمتسأ  ةيناثلا ؟  يف  رسأو  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ناسنإلا  رهج  ول  اميف  مكحلا  وه  امو  اهلك  ةيرهخلا  تاولصلاب  رهخلا  طرتشي  له 

؟ 4- ةدافإ وجرأ  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  يلع  مرحت  لهف  ةجوزلا  تخأ  عم  تعـضر  دـق  يننأ  يل  رهظ  نكلو  يتجوز  ىلع  تلخدو  تجوزت  دـق  يننإ 
ظفح عمتسأ 

ءاضق5- ةـينب  لاوش  رهـش  نم  نينثالا  موي  مايـص  زوخي  له  اذـه  زخي  مل  اذإف  ناضمر  ءاضق  مايـص  لنق  لاوش  نم  ماـيأ  ةتـس  مايـص  زوخي  لـه 
ظفح عمتسأ  نينثالا ؟  موي  رجأ  ةينبو  لاوش  مايص  ةينبو  ناضمر 

كراب9- انودـشرأ  هيلإ  رظنلا  نود  هيلع  درأ  مأ  ةـئيرب  ةـينب  هيلإ  رظنلا  يل  قحي  له  هيف  لمعأ  يذـلا  طسولا  نم  وأ  يئابرقأ  نم  لـجر  ينملك  اذإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا 

انوديفأ7- كلذ  يف  ةدراولا  ثيداحألا  يه  امو  ةعونمم  مأ  ةعورـشم  يه  لهو  ءاقـستسالا  ةالـص  يف  لاجرلا  فلخ  نيلـصي  نأ  ءاسنلل  حـصي  له 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ 

يتجوز8- درطب  يتدلاوو  يدلاو  ماق  قارعلا  ىلإ  تلصو  امدنعو  بسكلل  قارعلا  ىلإ  ترداغ  ةنسب  اهنم  يجاوز  دعب  يتلاخ  تنب  نم  جوزتم  يننإ 
نم ةريح  يف  انأو  تاونس  ثالث  ترمتـسا  ةبرغ  دعب  نم  ينطوم  اهنأ  ثيح  رـصم  ىلإ  قارعلا  نم  رفـسلا  ديرأو  ةلفط  اهنم  تنخنأ  يننأب  ًاملع 

وجرأ اهقالط  يف  نونغري  يتدلاوو  يدلاو  نأب  ًاملع  يتنباو  يتجوز  ىلإ  بهذأ  مأ  يتدلاوو  يدلاو  ىلإ  ًالوأ  بهذأ  دـلنلا  يلوصو  دـنع  له  يرمأ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ةدافإلا  مكنم 

147a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 428  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

ةلطاب1- رنتعت  ةلاحلا  هذه  يف  ةالصلا  له  دخسملا  اذه  يف  ىلصيو  ءايلوألا  نم  يلو  ماقم  هلخادب  دخسم  يف  خيشلا  ةليـضف  اي  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ءازخلا ؟  ريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال 

يف2- نيتعكرلا  هذه  تلعف  اذإ  و  زئاج ،  اذه  له  ةنـسلا  يتعكر  ءادأب  تمق  رخفلا  ةالـص  دعبو  اهئاضقب  تمقو  رخفلا  ةالـص  نم  ةعكر  ينتتاف  اذإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوديفأ  مكحلا  امف  رخفلا  ةالصل  دخسملا  يروضح  لنق  تينلا 

نآلاو ال3- هسنلت  تناكو  لاير  فلأ  رشع  ينثأ  دودح  يف  ريثكب  سيل  يأ  بهذ  اهدنع  ناكو  اذهب  ًاريثك  ملحت  اهنأو  ضيبألا  زرلاب  ملحلا  نع  لأست 
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ةباجإ دمحم  خيشلا  ةليضف  نم  وجرأ  ءيـش  هنم  يكزأ  يننأ ال  ثيح  بهذلا  بنـسب  ملحلا  اذه  نأ  فاخأ  يننإ  لوقت  نآلا  يهو  بهذ  اهنع  دجوي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  لوح 

امأ4- اـهنم  سيل  نيذـلا  يدـلوأو  يبراـقأو  يدـلاو  بحتو  ينجاوب  موقتو  ينعيطت  ةدـحاو  نيتجوز  نم  جوزتـم  يننأ  وهو  اذـه  يلاؤسب  مكل  ثعبأ 
اهرخهأ نأ  خيـشلا  ةليـضف  اي  يل  زوخي  له  يبراقأ  ًاضيأ  بحت  الو  اهريغ  نم  نيذلا  يدالوأ  بحت  الو  يمالك  عمـست  الو  ينعيطت  يهف ال  ىرخألا 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  دالوأ  اهنم  يل  نأ  ًاملع  اهننختأو 

راهنلا5- فصتنم  دعب  أدني  لاوزلا  دعب  تقو  نأ  هنم  اداقتعا  قئاقد  سمخو  ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  قيرشتلا  مايأ  نم  لوألا  مويلا  يف  مجر  صخش 
نم برقلاـب  نيملـسملا  دـحأ  لأـسو  مجرلل ،  حيحـصلا  تقوـلا  ىرحتي  نأ  مجرلل  ىنم  نم  هجورخ  نيح  هـتين  يف  ناـكو  ةرـشع  ةـيناثلا  يأ 

ةيناثلا دعب  نيحي  مجرلا  تقو  نأب  ءاقدصألا  دحأ  هملعأ  ةكمب  هنكـسمل  داع  امنيحو  ةرـشع  ةـيناثلا  وه  لاوزلا  دـعب  تقو  نأب  هباجأف  تارمخلا 
داع نأ  دعب  نآلاو  ةقيقد  نيرـشعو  ةرـشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يأ  رهظلا  ناذأ  دـعب  مجر  يناثلا  مويلا  يفو  هلهج  هل  نينت  اهنيحو  فصنلاو  ةرـشع 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  ةلاحلا  هذه  يف  يده  همزلي  له  مكتليضف  لأسي  هدالب  ىلإ 

؟ 9- هللا مكدافأ  انوديفأ  اهريغو  حورخلا  ريهطت  يف  امك  لوحكلا  نم  ةنـسن  ىلع  يوتحت  يتلا  روطعلاو  حئاورلل  يرهاظلا  مادختـسالا  زوخي  له 
ظفح عمتسأ 

147b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.50  ) ( 473  )  ( 245  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- مكيف هللا  كراب  كلذب  ةدافإ  وجرأ  ةنقتنم  ةبوطخملا  تخألا  نأب  ًاملع  ةنطخلا  ةرتف  ءانثأ  هتنيطخ  ىري  نأ  بيطخلل  زوخي  له  خيشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلذب  ةدافإ  وجرن  اهجوزل  ةنيزك  ينعأ  جايكملا  غانصألاو  قيحاسملا  مادختسا  ةأرملل  زوخي  له  خيشلا  ةليضف 

يزلاب3- ةرتستم و  اهيلإ  جرخت  اهنأب  ًاملع  دجاسملا  يف  ةيهقفلا  سوردلاو  ملعلا  سلاخم  رضحت  نأ  ةملسملا  ةأرملل  زوخي  له  خيـشلا  ةليـضف 
ىلع ًاءانب  سرادـملاو  تاعماخلا  يف  ميلعتلل  جرخن  اننأب  ًاملع  لزنملا  يف  اهؤاقب  مأ  سلاخملا  هذـه  لثمل  اهروضح  لـضفأ  اـمهيأو  يعرـشلا 
اذـه لوح  ةدافإلا  وجرأ  لزانملا  يف  ةءارقلا  نم  ةدافتـسالا  نم  رنكأ  سلاخملا  هذـه  نم  ةدافتـسالا  نأب  ًاضيأ  ملعلا  عمو  انتاهمأو  انءابآ  ةـنغر 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  لاؤسلا 

ظفح4- عمتسأ  ةصقلا ؟  ىمسي  امب  مامألا  نم  اهرعش  صقت  نأ  ةأرملل  زوخي  له 

نم5- انموي  لالخ  هنسكن  ام  لكو  ةيرصملا  ةيرقلا  يف  ةيورقلا  تاداعلا  مكحب  دحاو  نكسم  يف  اندلاو  عم  شيعن  ةوخا  ةعبرأ  نحن  خيشلا  ةليـضف 
لالحلا اننـسك  لالخ  نمو  ناتجوزتم  ناتخأ  انلو  انتاجوزو  اندالوأ  ىتح  اهلك  ةرـسألا  ىلع  فرـصلاب  موقي  يذـلا  انيبأل  هيطعن  ضرألا  يف  لمع 

ركذي ملو  مكنعت  نم  اهنإ  لاقو  طقف  روكذلا  نحن  انل  اهنتكي  نأ  اندلاو  رـصأ  ضرأ  ةعطق  هب  انيرتشا  دوقنلا  نم  اغلنم  اندـلاو  رفو  هلل  دـمحلاو 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ةدافإ  مكنم  وجرأ  لالح  خيشلا  ةليضف  اي  اندلاو  هلعف  ام  له  ثانإلا  انتاوخأل  ًائيش 

ةالصلاو9- نآرقلا  ةءارق  نم  هلعفت  ام  له  اهـسأر  يفخت  يهو ال  نآرقلا  أرقتو  موصتو  يلـصتو  هللا  دنعت  يتلا  خيـشلا  ةليـضف  اي  ةأرملا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انودشرأ  هللا  دنع  رجأ  اهل 

ءاطخأ7- كانهف  ماركلا  خويـشلا  ضعبو  مهيلع  هللا  ناوضر  ةباحـص  اهب  دـجوي  يذـلا  انيدـل  ةفيرـشلا  رباقملا  ضعب  نوروزي  اندـنع  سانلا  ضعب 
اي ءالؤه  يف  مكحلا  وه  ام  مهنئاصم  نم  جورخلل  مهنناخب  فوقولاو  نيملاعلا  بر  دـنع  ءاعدـلاو  ةدـعاسملا  مهنم  نونلطي  اهنأ  اهنم  اهنونكتري 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  مهوحصنا  خيشلا  ةليضف 

ةليضف8- نم  وجرن  ثرت  لهو  ةدعلا  ةلاحلا  هذه  يف  ةأرملا  ىلع  له  خيشلا  ةليـضف  جاوزلا ،  لنق  لجرلا  تامو  حاكن  دقع  ةأرما  ىلع  لجر  دقع 
ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه  لوح  ةباجإ  خيشلا 

ظفح6- عمتسأ  كلذب ؟  ةدافإ  وجرن  اهيلإ  ةجاحلا  دشأ  يف  ناك  اذإ  رجأ  اهب  ملسملا  ريغ  ىلع  ةقدصلا  له 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  بجوت  موحللا ال  يقابو  ءوضولا  ضقني  لبإلا  محل  لكأ  نأ  يف  بنسلا  ام  وأ  ةلعلا  ام 
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ىلع11- يئادر  تعـضوف  هسأر  ىلع  هءادر  عضو  يل  ًاقيدـص  تيأر  يعـسلاو  فاوطلا  نم  تيهتنا  نيحو  جـحلا  ةـضيرف  تيدأو  يلع  هللا  نم  دـقل 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  كلذ  يف  مثإ  يلع  لهف  ىفوتم  ناسنإل  يه  لب  هل  تسيل  اهخح  يتلا  ةخحلا  هذه  يقيدص  نكلو  يسأر 

148a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 389  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

اي1- مكرظن  يف  زئاج  اذـه  له  صقرلا  ةنـشت  تاكرحب  مايقلا  عم  ةـلنطلا  ىلع  رقنلا  اهنحاصي  تاقلح  يف  هللا  نوركذـي  سانلا  نم  ضعب  كاـنه 
ظفح عمتسأ  ركذلا ؟  بادآ  يهامو  خيشلا ،  ةليضف 

ظفح2- عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  ركذلا  بادآ  نع  اذام 

كلذ3- ىلع  ىـضمو  هتيب  يف  هعم  ميقت  تلازام  يهو  تاقلط  ثالث  هتجوز  قلط  ًالجر  اهيف  تدـهاشو  يبرع  دـلب  يف  ام  ةـقطنم  يف  لمعأ  تنك 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  مكرظن  يف  كلذ  زوخي  له  تاونس  ةدع 

وأ4- ةطنحلا  نم  تامارغ  اوليك  ةعنس  هتعس  لداعت  دملا  ىمسي  لايكم  همامأو  سلخي  رطفلا  ديع  ةالص  دنعو  سانلاب  ًامامإ  يلصي  ًاصخـش  تيأر 
دنع لب  ءارقفلا  ىلع  اهعزوي  هنكلو ال  ةرسألا ،  يف  صخـش  لك  نع  دملا  ألمن  ثيح  ًادقن  سيلو  ًانيع  رطفلا  ةاكز  هل  رـضحن  نحنو  نخدلا  نم 

نوكن لهو  مكرظن ،  يف  خيـشلا  ةليـضف  اي  ًاعرـش  كلذ  زوخي  له  اهجرخي  الو  صاـخلا  هباـسحل  بونحلا  عيني  ةـعارزلا  مسوم  رطملا  طوقس 
ظفح عمتسأ  ءازخلا ؟.  ريخ  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال  ةاكز  انيدأ  دق  اذه  انلمعب 

نم5- تمق  ةعاسب  رخفلا  دعبو  برـشأ  نأ  نود  تمنو  ترحـست  يلايللا  نم  ةـليل  يف  هنأ  ثدـحو  عوطت ،  مايـص  سيمخو  نينثا  موي  لك  موصأ 
اي حيحـص  مايـصلا  له  ةعاس ،  رخفلا  ىلع  ىـضم  دق  هنأ  ملعأ  يننأ  ملعلا  عم  ليللا  ىلإ  مايـصلا  تلمكأو  تبرـشف  شطعلا  دـيدش  انأو  مونلا 

ظفح عمتسأ  ةرافك ؟  يلع  بخي  لهف  ناك ال  نإو  مأ ال  خيشلا  ةليضف 

اهنأب9- تعمـس  دقو  هعم  تلكأو  راطفإلا  تيونو  ءادغلا  هل  تمدـقف  قيدـص  ينءاج  ءادـغلا  تقو  يفو  عوطتلا  مايـص  يف  تنك  سيمخ  موي  يف 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكملع  امم  انوديفأ  اذام  مأ  ليللا  ىلإ  كسمأ  مأ  برشلاو  لكألا  يف  رمتسأ  لهو  حيحص  اذه  له  ةنس 

دعنل7- مالسإلا  اهب  حمسي  يتلا  ةدملا  يهامو  مهنع  ةديعب  ىرخأ  هلود  يف  لمعلا  ىلإ  بهذتو  راغـصلا  اهدالوأو  اهجوز  كرتت  نأ  ةأرملل  زوخي  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نم  ررض  كانه  لهو  اهلعب  نع  ةجوزلا 

148b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 428  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ىفوتملا ؟  يدلاو  حورل  اهنهأ  نأ  نكمملا  نم  لهو  ةرمعلا  طورش  يه  ام  ةرمعلا  يدؤأ  نأ  ديرأ 

نم2- وجرأ  لطاب  مهعم  يـشيعو  يتالـص  لهف  مهـضعب  عم  برـشنو  لكأن  نييحيـسملا  ةوخإلا  نم  هناكـس  مظعم  لزنم  يف  ندرـألاب  ميقم  اـنأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  لوح  ةدافإ  خيشلا 

هللا3- كراب  انودـيفأ  لطاب  مأ  مهل  ررنم  اذـه  له  نولـصي  مهنأ ال  عم  ناضمر  رهـش  نوموصيو  جـحلا  ةـضيرف  نودؤي  سانلا  نم  ًاريثك  ىرأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟ 

ظفح4- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ةدافإ  وجرن  مدلا  هنم  جرخ  يذلا  وضعلا  ريهطت  زوخي  مأ  ءوضولا  لطني  ناسنإلا  حرج  اذإ  مدلا  جورخ  له 

ةليوط5- ةرتف  ذنم  يناعأ  يننأ  يتلكشم  دمحلا  هللو  ةنخحمو  هلل  دمحلاو  يتالصب  ةمئاق  يرمع  نم  ةرشع  ةعساتلا  رمعلا  نم  غلبأ  ةاتف  انأ  لوقت 
يب دتـشا  ماعلا  اذه  نكلو  ةرتفلا  كلت  ةليط  موصأ  تنك  اذه  عمو  ائيـش  دفتـسأ  مل  نكلو  جلاعأ  تنكو  ةحرق  اهنأ  حضتاو  ةدـعملا  يف  مالآ  نم 
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موـصلا عطتـسأ  مل  يننكلو  موـصأ  نأ  تلواـحو  ناـضمر  رهـش  ءاـج  نأ  ىلإ  جـالعلا  يف  تيرمتـساو  روـتكد  ىلع  يـسفن  تضرعو  ضرملا 
سحأ امدنع  رطفأ  نأب  ينحـصن  ملألاب  هترنخأ  امدـنع  نكلو  موصلا  نم  ضراعي  مل  روتكدـلا  نأب  ًاملع  عوخلا  بنـسب  ينقزمت  مالآب  يروعـشل 

ًاملع ةليوط  ةرتفل  ماعط  نودب  لظأ  نأ  ردقأ  يننكلو ال  موزللا  دنع  الإ  ءاودلا  برـشأ  دعأ  ملو  هلل  دمحلاو  تنـسحت  يتحـص  نآلا  مالآلا  كلتب 
مكح ام  يلاؤس  هيهني ،  ءاود  هل  سيل  يـضرم  نأ  امك  يتحـص  ىلع  رثؤي  كلذ  نأل  عوجأ  ىتح ال  تاعاس  ماظنب  لكآ  نأب  يناصوأ  روتكدـلا  نأب 

انوديفأ مأ ال  زئاج  اذه  لهو  هترطفأ  موي  لك  نع  رفكأ  يل  حصي  لهو  لنقملا  ناضمر  رهش  مصأ  مل  اذإ  خيـشلا  ةليـضف  اي  مكرظن  يف  عرـشلا 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ 

146a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 376  )  ( 207  ) 

 :- تايوتحملا  

نع1- كلمملا  يلاؤس  دعب  الإ  قفاوأ  مل  نكلو  يعم  ةيرهـشلا  ةرودلا  تناك  نأ  مويلا  كلذ  فداص  دقو  باش  ىلع  ةرتف  ذنم  يباتك  بتك  ةاتف  انأ 
تناك اذإ  ةدافإ  خيـشلا  ةليـضف  اي  مكنم  وجرأ  ةكلملا  هذهب  عنتقأ  مل  يننكلو  ةزئاج  اهنأب  كلمملا  باجأف  مأ ال  فورظلا  هذه  يف  ةـكلملا  زاوج 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  اهتيحالص  مدع  ةلاح  يف  اهتداعإ  يلع  متحتي  لهو  مأ ال  ةحيحص  ةكلملا  هذه 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  ةمرح  كلذ  يف  له  بهذلا  ىلع  يزيلخنإلاب  مأ  يبرعلاب  تناك  ءاوس  فورحلا  كلذكو  ءامسألا  شقن  زوخي  له 

ظفح3- عمتسأ  كلذب ؟  ةدافإ  وجرن  ءاليخ  هرازإ  لنسم  ًاضيأ  مامإلا و  ةقباسم  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

كلذب4- ةدافإ  وجرن  بونذلا  نم  ففخي  له  توملا  قنسي  يذلا  ضرملا  كلذكو  بونذلا  نم  ففخت  له  خيشلا  ةليـضف  اي  توملا  تاركـس  ةبوعص 
ظفح عمتسأ   ؟

ةليـضف5- اي  ةبوتلا  له  ةيـضاملا  تاونـسلا  يف  اهيلـصت  مل  يتلا  اهتالـص  نع  رفكت  نأ  يف  ةنغرلا  اهلو  اريخأ  الإ  اهتالـص  يف  مظتنت  مل  تخأ  يل 
ظفح عمتسأ  ءاضقلا ؟  اهيلع  بخي  مأ  كلذ  اهل  رفكت  خيشلا 

اي9- حيحص  لوقلا  اذه  له  ناضمر  نم  ةعمج  رخآ  يف  ىلـصت  تاعكر  عبرأ  ليقو  ةعكر  ةئام  يهو  ةدئافلا  ةالـص  ىمـست  ةالـص  كانه  نأب  نولوقي 
ظفح عمتسأ  ةعدب ؟  اهنأ  مأ  خيشلا  ةليضف 

هسفن7- نع  اهجارخإ  هنكمي  انيعم  ًانتار  ىـضاقتي  نم  نأ  ًاريخأ  تملع  ماع و  لك  نع  رطفلا  ةاكز  ينع  جرخي  يدلاوو  ميلعتلا  يف  ةفظوم  لمعأ 
لك انع  هللا  مكازج  انوديفأ  لعفأ  اذامف  كلذك  ناك  نإو  يلام  نمو  يسفنب  اهجارخإ  مدع  يف  بنذ  يلع  لهف  تاونس  ةدمل  تلمع  يننأب  املع 

ظفح عمتسأ  ريخ ؟ 

146b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 408  )  ( 298  ) 

 :- تايوتحملا  

وأ1- ةـمرحلا  نم  ءيـش  هيف  سيل  اذـه  لمعلاو  ام  لمعب  موقي  نأب  ءاقدـصألا  دـحأ  ىلع  مارحلا  يلع  تاـملك  تقطنو  تفلح  دـقو  جوزتم  يننإ 
عمتسأ ةلاحلا ؟  هذه  يف  خيـشلا  ةليـضف  اي  ينمزلي  اذام  هيلع  تفلح  يذلا  لمعلاب  مايقلا  قيدصلا  اذـه  ضفر  دانعلا  نم  ءيـشب  نكلو  مارحلا 

ظفح

ظفح2- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  لعفي  نأ  هيلع  اذامف  سخن  هرازإ  نأ  مارحإلا  ةرينكت  دعب  ركذو  سانلاب  مامإلا  ىلص  اذإ  خيشلا  ةليضف 

ظفح3- عمتسأ  ةباجإ ؟  خيشلا  ةليضف  نم  وجرأ  نيعستلاو  ةعستلاب  وعدأ  له  ىنسحلا  ءامسألاب  وعدأ  فيك 

مرحي4- يتلا  يه  تننلا  هذه  نأ  نونـسحي  لهألا  ناكو  دـلو  سيلو  ةاتف  اهعم  عضرأ  يتلا  تناكو  يلاخ  ةـجوز  نم  تعـضر  دـق  يننأ  وه  يلاؤس 
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ظفح عمتسأ  عاضرلا ؟  نم  يمأ  رنتعت  مهتدلاو  نأل  يلع  نومرحي  تاننلا  اهدالوأ  لك  نأ  مأ  حيحص  اذه  لهف  اهجاوز  يلع 

جوزتي5- نأ  هتدلاو  نم  تعـضر  يذلا  يلاخ  نبال  زوخي  لهف  دالوأو  تانب  اهنم  تنخنأ  دقو  ةرـسألا  ريغ  نم  ةاتفب  تجوزت  دـق  يننأ  وه  مهألا  وهو 
؟.  عاضرلا يف  يتنبا  مع  وه  نوكي  كـلذ  ىلعو  عاـضرلا  يف  يمأ  نم  يخأ  وه  رنتعيو  خيـشلا  ةليـضف  اـي  مرحم  كـلذ  نأ  مأ  يتاـنب  ىدـحإ  نم 

ظفح عمتسأ 

تاملظ9- ملظلا  نإف  ملظلا  اوقتا  لاق (  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  هللادنع  نب  رباج  نع  هانعم  اميف  يذلا  ثيدحلا  ىنعم  نع  لأسي 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  رخآ  ىلإ  مكلنق )  ناك  نم  كلهأ  حشلا  نإف  حشلا  اوقتاو  ةمايقلا  موي 

نآرقلاب7- يوادتلا  لهو  ةقيرطلا  يه  امو  ةاوادملا  هذه  متت  فيكف  كلذك  ناك  نإو  ميركلا  نآرقلا  تايآ  ضعنب  يوادتلا  زوخي  له  خيشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انودشرأ  وه  امف  كلذك  ناك  نإو  نيعم  ضرمل  مأ  ضارمألا  عاونأ  ةفاكل 

يف8- عرشلا  مكح  امف  تاعامج  لكش  ىلعو  رصعلا  دعب  ةصاخو  راهنلا  تاقوأ  مظعم  يفو  عراوشلا  يف  سولخلا  انتيرق  يف  ءاسنلا  ةداع  نم 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  نهل  ةحيصن  نم  لهو  لمعلا  اذه  يف  مكرظن 

كلذ6- نم  ءاهتنالا  دعب  عنصإلا  لزنن  لهف  هلوسرو  هدنع  ًادمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  انلوق  دنع  ةبانسلا  عنـصإلا  عفرن  دهـشتلا  ةءارق  دنع 
ظفح عمتسأ  ميلستلا ؟  ةياهن  وأ  دهشتلا  ةياهن  ىتح  اعوفرم  ىقني  مأ 

150a- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 388  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

بناج1- ىلإ  ءاسنلاب  هنـشتي  هسبالمو  هثيدحو  هتافرـصت  يف  نكلو  ركذـلل ،  ةـيقلخلا  تافـص  لمحيو  ًاماع ،  رـشع  ةعـست  رمعلا  نم  غلني  باش 
؟  نيروجأم انوتفا  ىثنأ  مأ  لـجر  هتفـصب  ثري  لـه  نهلثم  ىثنأ  هنأـكو  ءاـسنلا  عم  سولخلاو  ثيدـحلل  هنحو  لاـجرلا ،  عم  سولخلا  نم  هروفن 

ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  مهتالصب ؟  رضت  له  اهنم  تيرنكلا  دوع  لخدي  نأ  نكمي  ةريغص  تاحتف  مهبايث  يفو  نولصي  سانلا  ضعب 

اي3- مكتحيصن  امو  اذه  يف  مثإ  مهيلع  له  مهبويج  يف  رئاخسلا  مهعم  نولمحي  مهو  نولصي  يكل  دخـسملا  ىلإ  نولخدي  سانلا  نم  ًاضعب  دهاشأ 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف 

ظفح4- عمتسأ  اذه ؟  يف  ةمكحلا  ام  تارم  عبرأ  نيترم أ و  فوسكلاو  فوسخلا  ةالص  يف  ةحتافلا  ةءارق 

مكح5- ام  اوتام  اذإ  راغصلا  مهلافطأ  نع  وه :  يلاؤس  ةرخآلا  يف  نيكرشملا  لآم  ةرهطملا  ةنسلاو  ميركلا  نآرقلا  نم  خيشلا  ةليضف  ملعن  امك 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  اوجرأ  خيشلا  ةليضف  اي  كلذ 

هتمامع9- عزن  اذإو  نيلقثلا ،  الإ  تاقولخملا  عيمج  اهعمـسي  ةحيـص  حيـصي  لسغملا  هيلع  لخدو  ناسنإلا  تام  اذإ  هنأ  بتكلا  دحأ  يف  تأرق  دـقل 
ةليضف اي  حيحص  لوقلا  اذه  له  دحأ  هسمي  نأ  قيطي  همسج ال  نأ  كلذ  بنسو  نيلقثلا  الإ  تاقولخملا  عيمج  اهعمـسي  ةحيـص  حيـصي  هسأر  نم 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوتفأ  خيشلا 

ةليـضف7- اي  اذه  يف  مثإ  يلع  لهف  مارحلا  رعـشملا  ىلإ  بهذأ  نأ  تيـسن  نكلو  اهب  تنف  ةفلدزملا  ىلإ  تنهذ  ةفرع  دعب  ماعلا  اذـه  يخح  ءانثأ 
ظفح عمتسأ  ةرافكلا ؟  يه  امف  كلذك  ناك  نإو  خيشلا 

150b- بردلا ىلع  ) رون  09-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 362  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  
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؟ 1- ملسو هيلع  هللا  ىلـص  هللادنع  نب  دمحمب  ةصاخ  اهنأ  مأ  همـسا  ركذي  لوسر  وأ  ينن  لك  مسإ  عم  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوقن  نأ  حصي  له 
ظفح عمتسأ 

ةالـصلل2- يتيدأت  يف  رثأ  كلذل  ناكو  ًامئاد  يكبأو  عوشخبو  عايذملا  يف  ةوالت  لكل  عمتـسأو  نآرقلا  أرقأ  تنك  يتالـص  تقنـس  يتلا  ةرتفلا  يف 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  ميقأ  تنك ال  امدنع  نآرقلا  ةءارق  دنع  رجأ  يل  له  نآلا  لأسأ  انأو 

مايصل3- ميظع  قوش  يف  انأو  ءانطألا  لوقي  امك  جالعلا  نم  ءزج  رارمتـساب  ءاملا  برـش  كلذكو  ةايحلا  ىدم  جالعلا  ذخأ  بجوتـسي  يـضرم  نإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  انوتفأ  ميظعلا  ناضمر  رهش  لضف  ىلع  لوصحلا  ديرأ  انأو  لعفأ  اذامف  ناضمر  رهش 

ظفح4- عمتسأ  ءوضولا ؟  لطني  ةأرملا  سمل  له 

لثم5- يف  ركشلا  ةالص  حصت  لهف  حيحصلا  قيرطلا  ىلإ  يناده  هللا  نأل  ركشلا  ةالص  تيلـص  ةالـصلا  نم  ءاهتنالا  دعبو  ةرم  لوأ  تيلـص  امدنع 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه 

ظفح9- عمتسأ  ملحلا ؟  نم  ةيؤرلا  فرعن  فيكو  ملحلاو  ةيؤرلا  نيب  قرفلا  ام  خيشلا  ةليضف 

هللا7- كراب  خيشلا  ةليـضف  اي  اذه  مكح  ام  يننلا  ةرـضح  ىلإ  هلوقب  يهتنيو  ةحتافلا  ةءارقب  صخـش  موقي  ةالـصلا  دعبو  اندنع  لوقيو  لأسي  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟ 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  لوألا |   |

151a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 467  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- يف  رابغ  دجوي  يلاتلابف ال  ضرألا  ىلع  رطملا  لزن  دقو  مميتي  نأ  دارأو  دربلا  ةدـشل  ءاملا  لامعتـسا  هيلع  رذـعتو  بنج  ناسنإلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  وجرأ  خيشلا  ةليضف  اي  لعفي  اذامف  رابغ  لمعتسملا  بارتلا  يف  نوكي  نأ  مميتلا  طورش  نمو  بارتلا 

ةعكرلا2- يف  لمكأو  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ةميركلا  ةروسلا  هذه  نم  ةيآ  أرقأ  نأ  ىنعمب  رثوكلا  ةروسب  ةالصلا  لمكأ  نأ  خيشلا  ةليضف  اي  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةعكر ؟  لك  يف  ةروسلا  مامتإ  بجي  مأ  كلذ  حصي  له  تايآلا  ةيقب  ةيناثلا 

سبل3- لـبق  يأ  ةروعلا  رتس  نودـب  مامحتـسالا  دـعب  ماـمحلا  يف  ءوضولا  زوجي  لـه  ىنعمب  ءوضولا  يف  ةروعلا  رتس  طرتشي  لـه  لوقي  ًاـضيأ 

ظفح عمتسأ  سبالملا ؟ 

ًارهج4- مأ  ًارس  هتالص  ىلص  لهو  مأ ال  دهشتلا  أرق  لهو  مأ ال  لماكلاب  ةالصلا  ىدأ  وه  له  هتالص  ءادأ  يف  ًامئاد  كشيو  نايـسنلا  ريثك  قيدص  يل 
ظفح عمتسأ  ةيافكلا ؟  هيف  امب  هحصن  وجرن  خيشلا  ةليضف  اي  كلذ  هل  زوجي  له  هتالص  لمكيو  نيقيلا  ىلع  ينبي  نأ  هتحصن  دقو  ًاريثك  هتحصن 

ظفح5- عمتسأ  ةغلابملا ؟  نم  ءيش  هيف  مأ  حيحص  باتكلا  اذه  يف  ءاج  ام  له  لوقي  روهزلا )  عئادب  هناونع (  باتك  نع  لأسي 

ظفح6- عمتسأ  كلذب ؟  ةدافإ  وجرأ  مرحم  دوسألا  نوللاب  سأرلا  رعش  غبص  له  خيشلا  ةليضف 

ظفح7- عمتسأ  ءيش ؟  كلذ  يف  له  ًادوجم  نآرقلا  أرقت  امدنع  ةأرملل  ةبسنلاب  لوقي  لأسي  ًاضيأ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26635
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ىلع8- ًافورـصم  عفدي  قباسلا  جوزلا  يأ  ةلفطلا  وبأ  ناكو  رخآ  لجر  نم  ىرخأ  ةرم  تجوزت  مث  ةـلفط  تبجنأو  تجوزت  نأو  قبـس  ةأرما  دـجوي 
مأ مهل  ءاوس  نوري  ام  هنم  ذخأو  ةلفطلا  ةقفن  يف  فرـصتلا  يناثلا  اهجوزو  ةـلفطلا  مأل  قحي  لهف  رهـش  لك  لاير  ةئامـسمخ  هردـقو  هتلفط 

ةليضف نم  وجرأ  ةيصخشلا  اهضارغأل  فورـصملا  اذه  نم  ذخأت  نأ  اهل  لهو  اهمأ  وه  له  فورـصملا  يف  قحلا  هل  نم  فرعأ  نأ  ديرأو  ةلفطلل 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  خيشلا 

تنكو9- فاوطلا  ءانثأ  تثدحأ  عادولا  فاوط  دنعو  مالـسإلا  ناكرأ  نم  نكر  ءادأو  ةرفغملل  ًابلط  جحلا  ةـضيرف  ءادأب  تمق  ةيـضاملا  ةنـسلا  يف 
ةرثكل تلهاـجت  وأ  ًاـضيأ  مكحلا  تلهجو  ماـقملا  يف  نيتعكر  اهدـعب  تيلـصو  فاوطلا  ةـياهن  ىتح  تلـصوو  ءوضولا  تضقن  يأ  مكحلا  لـهجأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  لوبقم  يجح  لهو  لعفأ  نأ  بجي  اذامو  كلذ  يف  مكحلا  وه  ام  ماحزلا 

مكتليـضف10- نم  وجرأف  زوجي  ناك ال  اذإو  رعـشلا  اذه  نم  هصق  حابملا  ردقلا  وه  امو  هنم  ءيـش  صق  حابي  له  ةأرملا  سأر  رعـش  صق  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هب ؟  كسمتنل  ليلدلا  ركذ 

وأ11- هتتاف  اذإ  هنع  طقست  لهو  سلجي  مأ  ءاقستسإلا  يتعكر  يلصي  لهف  ةالصلا  دعب  بطخي  مامإلا  دجوو  ءاقستسإلا  ةالص  ىلإ  يلـصملا  ءاج  اذإ 
ظفح عمتسأ  ديعلا ؟  ةالص  يف  كلذكو  اهيضقي  ىتمو  اهيضقي 

151b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 428  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

رـشني1- اذـه  نبللا  لهف  نيلوحلا  يف  رثكأف  تاـضر  ةـسمخ  هتعـضرأف  لـفط  ىلع  اـنبل  ترد  اذإ  سأـيلا  نس  تغلب  يتلا  ةأرملا  نبل  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  جوز ؟  الب  ةعضرملا  ةأرملا  نوكت  دقو  ةعاضرلا  نم  هابأ  نوكي  نم  ةمرحلا و 

ظفح2- عمتسأ  لداعلاو ؟  ميكحلاو  زيزعلاب  ناسنإلا  ىمسي  نأ  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  اهدعب ؟  عبرأو  ءاشعلا  لبق  تاعكر  عبرأو  رصعلا  لبق  تاعكر  عبرأ  ةالص  مكح  ام 

نأب4- انيمي  نومـسقيو  هئابرقأ  نم  لاجر  ةسمخب  يتأي  مهنم  لجر  لك  نإف  نيعم  يـضاق  ىلإ  نالجر  مكتحا  اذإ  يهو  ةـميدق  ةداع  اندـنع  دـجوي 
عمتسأ اذه ؟  يف  بنذ  مهيلع  لهف  مهنيب ، لصح  يذلا  فالخلا  اورـضحي  مل  مهو  رخآلا  لجرلا  دـض  حيحـص  هلوقي  ام  عيمجو  قح  ىلع  مهبحاص 

ظفح

ظفح5- عمتسأ  اهناوخإ ؟  دوجو  مغر  دقعلا  يف  هنع  الدب  ملكتيو  اهدلاو  لحم  لحي  نأ  دقاعلل  حصي  لهف  برتغم  اهدلاوو  تنب  تجوزت  اذإ 

نم6- كلم  ةورع  لـك  ىلعو  ةورع  ةلجعلا 360  يفو  ةلجع  ىلع  رودت  سمـشلا  نأ  فوسخلاو  فوسكلا  نع  ءايبنألا  صـصق  باتك  يف  تأرق 
سمشلا نيب  رمقلا  عوقو  لوقي  ملعلا  نكلو  فوسكلا ، لصحيو  ةلجعلا  ىلع  نم  سمشلا  ليزي  هدابع  فوخي  نأ  هللا  ديري  امدنعو  هللا  ةكئالم 

ظفح عمتسأ  ةيهلإلا ؟  ةردقلا  هذه  حيضوت  وجرأ  فوسكلا ، ببس  وه  ضرألاو 

152a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 455  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

ام1- وهو  رادجلا  ىلع  ارتس  تعـضو  دق  اهدـجوو  اهنع  هللا  يـضر  ةـشئاع  ىلع  لخد  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  هانعم  امف  اثيدـح  تأرق 
رئاتـسلا هذه  لثم  نوكت  نأ  بجي  هنأ  هنم  مهفي  لهف  طئاوحلا "... ةيطغتب  رمؤن  مل  موق  نحن  اهل  لاقف  يلاحلا  انرـصع  يف  رئاتـسلاب  ىمـسي 

ظفح عمتسأ  ةذفانلا ؟  هب  دجوت  يذلا  طئاحلا  ضرعب  نوكت  نأ  زوجي  مأ  ةذفانلا  ةحتف  ردق  ىلع 

ظفح2- عمتسأ  ةالصلا ؟  كرات  عم  ماعطلا  لوانت  زوجي  له 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26825

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

ناك3- اذه  نأ  لوقيو  اذه  نع  لدع  مث  قالطلا  اذهب  يوني  وهو  كنم  ءيرب  ينإ  وأ  يبهذا  وأ  يجرخأ  ماصخلا  امهنيب  دتشا  امدنع  هتجوزل  لاق  لجر 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  عرشلا  مكح  ام  ارارم  اذه  لوقي  امئادو  وغلو  ميرحت  هيف  نأب  ملعي  الو  الهج  نع 

ظفح4- عمتسأ  تيبلا ؟  نم  رفسلا  يف  عورشلا  دنع  أدبت  رفاسملا  ةالص  نإ  لوقي  ضعبلا  نأ  ثيح  رفاسملا  ةالص  ةيفيك  حيضوت  وجرأ 

ظفح5- عمتسأ  ليلدلا ؟  نايب  عم  ةصصخم  تاقوأ  هل  مأ  امئاد  ءاذحلاب  ةالصلا  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةرافكلا ؟  يه  امو  هنيمي  عقوو  هيلع  فلح  نم  ءازج  وه  امو  فحصملا  ىلع  فلحلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  ةأرمال ؟  هتبطخ  ددص  يف  ناك  نإ  لجرلل  بهذلا  سبل  مكح  ام 

152b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.08  ) ( 404  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ذئموي ؟  اهجوز  نوكي  نمف  هيعس  ءوسل  ةنجلا  لخدي  مل  اهجوزو  هتمحرب  ةنجلا  هللا  اهلخدأو  ةنمؤم  ةأرما  كانه  تناك  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  لاجرلاب ؟  هبشتلا  نم  اذه  لهو  اهتالص  زوجت  لهف  لاجرلا  بايث  نم  وهو  ةالصلل  ابوث  صصخت  ةأرما 

ةداعلا3- فورظ  نم  اهـسفن  ىلع  فاخت  اهنإ  مث  جـحلا  كسانمب  اـهتفرعم  ةـلقلو  هيف  اـهتقثو  هملعل  اـهنع  جـحيل  اـناسنإ  لـكوت  نأ  تدارأ  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  اهئانبأ ، ةيبرتب  موقت  يكلو  اهريغو 

ظفح4- عمتسأ  ةعامجلا ؟  ةالص  رجأ  بسكأل  لعفأ  نأ  يلع  اذامف  هب  يدتقأ  نأ  بحأ  مامإب ال  تئجوفو  يلصأل  دجسملا  تلخد 

ظفح5- عمتسأ  كمايص ؟ "  عم  امهل  موصت  نأو  كتالص  عم  امهل  يلصت  نأ  امهتامم  دعب  نيدلاولا  رب  نم  ثيدحلا "  اذه  تحص  ام 

نيملسملا6- ةميزه  يف  يساسألا  ببسلا  ةحاور  نب  هللا  دبعو  بلاط  يبأ  نب  رفعجو  ةثراح  نب  ديز  ةثالثلا  ةداقلا  داهـشتسا  له  ةتؤم  ةوزغ  يف 
ظفح عمتسأ  لئابقلا ؟  نم  اهئافلحو  مورلل  ةيددعلا  ةرثكلا  مأ 

ظفح7- عمتسأ  مهتانب ؟... روهم  يف  نولاغي  نيذلا  ءابآلل  ةحيصن  ميدقت  مكنم  وجرأ 

153a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 477  )  ( 315  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كشلا ؟  موي  مايص  زوجي  لهو  نابعش  رهش  نم  رشع  سماخلا  مويلا  مايص  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  هب ؟ "  يزجأ  انأو  يل  موصلا  هلوقب " :  مايصلا  هللا  صتخا  اذامل 

نبا3- نع  تبث  لهو  همصيلف )  رهشلا  مكنم  دهـش  نمف  هلوقو ( :  نيكـسم )  ماعط  ةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلعو  ىلاعت ( :  هلوق  نيب  قفون  فيك 
ظفح عمتسأ  ةيدف ؟ "  هنوقيطي  نيذلا ال  ىلعو   " ةءارقلا امهنع  هللا  يضر  سابع 

اررض4- ببـسي  دق  مايـصلا  نإ  ملـسملا  بيبطلا  لاق  دقو  دبكلا  نم  ءزج  فيلت  وأ  ءاقـصتصإلا "  " ضرم وهو  دبكلا  يف  ضرمب  يتدلاو  تبيـصأ 
موي لك  ىلع  معطن  له  ترطفأ  اذإو  بيبطلا  مالك  عمسن  نأ  انيلع  لهو  مكرظن  يف  كلذ  يف  عرـشلا  مكح  امف  اضيأ ، املأ  ببـسي  دقو  اهيلع 

ظفح عمتسأ  يضقت ؟  لهف  تيفش  اذإو  ماعطإلا  ةفص  امو  نيكسم 

ظفح5- عمتسأ  فكتعملل ؟  ةنيعم  طورش  كانه  لهو  ناضمر  يف  فاكتعالا  ىلع  ثحت  ثيداحأ  تدرو  له 

ظفح6- عمتسأ  رهشأ ؟  ةعست  يداعلا  لمحلاك  ناك  مالسلا  اهيلع  ءارذعلا  ميرم  لمح  له 

ظفح7- عمتسأ  رجفلا ؟ )  نم  دوسألا  طيخلا  نم  ضيبألا  طيخلا  مكل  نيبتي  ىتح  اوبرشاو  اولكو  ىلاعت ( :  هلوق  ىنعم  ام 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

؟ 8- ةلاحلا هذـه  يف  ضمـضمتلا  نوكي  فيكو  ترطفأ  يننأ  كلذ  يف  ينعي  له  يقلح  يف  ءاملا  نم  ءيـش  لخدـف  مايـصلا  ءانثأ  تضمـضمت  اذإ 
ظفح عمتسأ 

153b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.61  ) ( 505  )  ( 286  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  يف  يعرشلا  مكحلام  ناضمر  يف  بنج  وهو  رجفلا  هيلع  علط  نم 

ىلـص2- لوسرلا  ناك  تلاق :  اهنع  هللا  يـضر  ةشئاع  نع  درو  امو  هل "  موص  الف  ابنج  حبـصأ  نم  أطوملا "  يف  يذلا  ثيدـحلا  نيب  قفون  فيك 
ظفح عمتسأ  مالتحا ؟ "  ريغ  نم  بنج  وهو  ناضمر  يف  رجفلا  هكردي  ملسو  هيلع  هللا 

ظفح3- عمتسأ  ندبلا ؟  مأ  حورلاب  صتخي  ربقلا  باذع  له 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ةالصلا  يف  همامإ  مومأملا  قبس  اذإ 

الاجر5- ةنـس  لك  بجر  رهـش  يف  ةعمجلا  موي  هترايزل  سانلا  يتأيو  دنجلا  دجـسم  ىمـسيو  لبج "  نبا  ذاعم  همـسا "  دجـسم  نميلا  يف  اندنع 
ظفح عمتسأ  ءالؤهل ؟  مكتحيصن  امو  نونسم  اذه  له  ءاسنو ،

ظفح6- عمتسأ  روحسلاو ؟  راطفإلا  دنع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  ةروثأم  ةيعدأ  كانه  له 

ظفح7- عمتسأ  روهشلا ؟  رئاسك  اهلضف  نأ  وأ  ةجح  لدعت  ناضمر  يف  ةرمعلا  نأ  اهيف  ثيداحأ  تدرو  له 

ظفح8- عمتسأ  اذه ؟  ةحص  ام  كل ، رجآ  تيبلا  يف  يلص  اهل  لوقي  اهنع  ضار  ريغ  اهجوزو  حيوارتلا  ةالص  ىلإ  ةأرملا  تجرخ  اذإ 

ظفح9- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  له  بيرغلا ، نم  ةاكزلاب  ىلوأ  يئانبأ  نإ  لوقيو  هئانبأل  هتاكز  يطعي  لجر  كانه 

جاوزلا10- نم  ةنس  يضم 23  دعبو  يلصت  تحبصأو  ةالصلاو  ءوضولا  اهتملع  جاوزلا  دعبو  ةالصلا  ملعتت  مل  اهنكلو  موصت  ةملـسم  ةأرماب  تجوزت 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  دقع  ةيجوزلا و  ةقالعلاب  رضي  جاوزلا  لبق  اهتالص  مدع  لهف 

ظفح11- عمتسأ  ةأرملا ؟  مراحم  مه  نم 

ظفح12- عمتسأ  لطاب ؟  مأ  حيحص  ةيباتكلا  ىلع  حاكنلا  دقع  له 

ظفح13- عمتسأ  طقف ؟  يجوز  ةقفاوم  ينيفكت  لهف  ءارقفلل ، تاقدصلا  عفدو  محرلا  ةلصك  تاريخلا  لعف  يف  ينضراعت  يمأ  لوقت  ةأرما 

154a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 439  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ناضمر ؟  نم  رخاوألا  رشعلا  لضف  نايب  وجرن 

ظفح2- عمتسأ  ردقلا ؟  ةليل  ىلع  ءارسإلا  ةليل  لضف  نميف  مكيأر  ام 

مكح3- امف  يلع  هبضغ  نم  افوخ  يبأ  ربخأ  مل  ينكلو  اهترايز  دوأو  تدلو  ذنم  اهارأ  ملو  يبأ  نم  ةقلطم  يمأ  ةنـس  رمعلا 18  نم  غلبأ  باش  انأ 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  ةلاح  يف  مكرظن  يف  عرشلا 

رجألا4- اذه  لهف  دجـسملا  بحاص  نم  رجأ  كلذ  ىلع  ذخأي  هنكل  يلـصيو  بطخي  عماج  مامإ  لمعيو  نيدلا  يف  هقفتمو  نآرقلا  ظفحي  دلو  يدـنع 
ظفح عمتسأ  هللا ؟... دنع  هلام  لك  وه 

ترفاس5- امدـنعو  ..... ناضمر رهـش  فصتنم  يف  يبنجأ  دـلب  ىلإ  قارعلا  جراخ  ىلإ  ترفاـس  ينم  ةـبغر  نودـبو  ةيـساق  فورظل  لوقت  ةأرما 
هاجتا ملعأ  نكأ  ملو  مهتايجاح  لامعتـسا  زوجي  الو  ساجنأ  موقلا  ءالؤه  نأ  لوقأ  تنكو  دـلبلا  كلذ  يف  اموي  ةدمل 15  مايصلاو  ةالصلا  تكرت 
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هاجتا ملعأ  نكأ  ملو  مهتايجاح  لامعتـسا  زوجي  الو  ساجنأ  موقلا  ءالؤه  نأ  لوقأ  تنكو  دـلبلا  كلذ  يف  اموي  ةدمل 15  مايصلاو  ةالصلا  تكرت 
ظفح عمتسأ  يبونذ ؟. هللا  رفغيل  لعفأ  اذامو  لبق  نم  اهتيدأ  دق  تنك  يتلا  جحلا  ةضيرف  ىلع  رثؤي  مايصلاو  ةالصلل  يكرت  لهف  ةلبقلا ،

ظفح6- عمتسأ  ضعب ؟  ىلع  ةثرولا  ضعب  لضفي  نأ  ةرسألا  برل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  اهب ؟  فلحي  نم  قالط  عقي  لهو  مارحلا  يلع  تملك  ىنعم  ام 

لمكأو8- ةـثلاثلا  ىلإ  ماق  مث  دهـشتو  عجرف  نولـصملا  حبـسف  دهـشتلل  سلجي  ملو  ةـثلاثلل  ماق  نيتعكر  ىلـص  امدـنعو  برغملا  مامإ  انب  ىلص 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  هلمع  مكح  امف  ةحتافلا  ةءارقب  أدبأ  مل  لاق  ةنسلا  ىلع  ضرفلا  نم  تعجر  فيك  ضعبلا  هل  لاقف  ةالصلا 

ظفح9- عمتسأ  اهيف ؟  لاقي  امو  ةوالتلا  ةدجس  يف  ةراهطلا  طرتشت  له 

ظفح10- عمتسأ  راهنلا ؟  يف  هنأ  هل  نيبت  مث  ليللا  يف  هنأ  هنم  اناظ  ناضمر  يف  لكأل  نم  مكح  ام 

154b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 413  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

جراخلاو1- لخادلا  يف  تايفشتسم  تدع  ةعجارمب  تمق  دقو  جالع  هل  فرعأ  مل  نمزم  ضرمب  تبصأ  دقو  اماع  رمعلا 27  نم  غلبأ  باش  يننإ 
يضمت نكالو  رطفأو  ناضمر  نم  مايألا  ضعب  موصأ  انأو  تاونس  ةدع  ىضم  دقو  ينطب  يف  يضرمو  ةودج  نود  نكالو  تايلمع  ةدع  تيرجأو 
ناسنإلا نأ  ثيحو  اريثك  تدـهجأ  دـقو  الإ  تقولا  أيهتي  الو  بعتأ  هيف  موصأ  يذـلا  مويلاو  ضرملا  ببـسب  يـضقأ  ملو  ناضمر  يتأـيو  ةنـسلا 
انودـيفأ ، ناضمر نم  ةـلبقملا  روهـشلا  يف  لعفأ  اذامو  اهيـضقأ  مل  يتلا  روهـشلاو  مايألا  هذـه  يف  لعفأ  فيكف  تقو  يأ  يف  ةاـفولل  ضرعم 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ 

يتاوخأو2- يتدلاو  يدلو  عفدت  نمل  ةاكزلا  عفد  طورش  يف  الهاج  تنك  نكلو  دمحلا  هللو  هتاكزب  تمق  ىلوألا  ةنـسلا  يفو  لاملا  نم  غلبم  يدل 
ةفدـصو هبيـصن ، يخأ  تيطعأ  ابيرقت  نيماع  يـضم  دـعبو  ىكزملا  لاملا  اذـه  يف  يخأو  انأ  ءاكرـش  انك  اننأ  ملعلا  عم  مهيلع  اهعيزوتب  تمقو 

كلت ةداعإب  كيلعو  اهيلع  قافنإلاب  مزلمو  اعرش  مهلوعت  نمم  اهنأل  زوجت  كتدلاول ال  كتاكز  نإ  لاقف  ةربخلا  مهيدل  نمم  ملعلا  لهأ  دحأ  تلأس 
اهنأ مأ  طقف  يتدلاول  عوفدـملا  مأ  يتاوخأو  يتدـلاول  ةـعوفدملا  ةاكزلا  دـيعأ  له  لعفأ  اذام  ةـلاحلا  هذـه  يفف  اهقحتـسي  نمل  اهعفدو  ةاكزلا 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟. هللا  مكازج  ينوديفأ  ةلوبقم ،

لوط3- نوكأ  كلاذبو  لمعلا  نم  ةزاجإ  يدنع  نوكت  ناضمر  رهش  مايص  ءادأب  مايق  دنعو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  رماوأب  مزتلمو  ملـسم  لجر  يننإ 
له شطعلاب ،  رعـشأ  كلاذبو ال  اريثك  راهنلا  يف  مانأ  ىتح  كلاذو  ليللا  فصتنم  ىتح  ةرهـسلا  هذه  رمتـست  ثيحب  ايموي  رهـسلا  دمعتأ  ليللا 

ظفح عمتسأ  هذه ؟  ةلاح  يف  حيحص  مايص 

؟ 4- ىنعملا اذهل  حيـضوتلا  مكنم  اوجرن  رهـش ،  فلأ  نم  ريخ  ردقلا  ةـليل  نوكت  فيك  مهفأ  ال  رهـش )  فلأ  نم  ريخ  ردـقلا  ةـليل  ىلاعت ( :  هلوق 
ظفح عمتسأ 

نم5- اريثك  ظفحأو  يلمعو  يلوق  نم  مالـسإلا  ميلاعتب  مزتلأو  ةليوط  ةرتف  ذنم  يعرـشلا  باجحلا  يدترأو  دمحلا  هللو  ةنيدتم  انأو  ةملعم  لمعأ 
تبهذـف ةـيبرعلا  لودـلا  ىدـحإ  ىلإ  ةراعإ  يل  تءاج  يكزي ،  الو  موصي  الو  يلـصي  لجر ال  نم  جاوزلاب  فورظلا  ينترطـضا  ميركلا ،  نآرقلا 

هذه يتلاسر  ضرع  اوجرأف  طقف ،  تاملعم  ةسردملا  هذه  يف  سيردـتلاب  نوموقي  نيذـلاو  طقف  تانب  ةـسردم  يف  ةـلودلا  هذـه  يف  لمعأو 
تابيبطلا جرخيو  تانبلا  ملعي  يذـلا  نمف  مارح  ناك  اذإو  مارح  ةـملعمك  يلمع  لـه  يهو  نيميثع  نب  حـلاص  نب  دـمحم  خيـشلا  ةليـضف  ىلع 

يف سرغأو  هجو  لمكأ  ىلع  هيدؤأو  هيف  ىلاعت  هلل  ةـصلخمو  يلمع  يف  دـمحلا  هللو  ادـج  ةـحجان  يننأب  املع  تانيدـتملا  تافقثملا  تاهمألاو 
 : ) لوقي ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ثيدح  نأ  فرعأ  يننأل  مارح  مرحم  نودب  يتراعإ  ايناث  فينحلا ،  مالـسإلا  ميلاعت  يتابلاط  سوفن 
انأو لاجرلاب  طلتخن  الو  طقف  تانب  ةسردم  يفو  لقتـسم  نكـس  يف  ميقن  اننأب  املع  مرحم )  يذ  عم  الإ  لايل  ثالث  رفـس  يف  ةأرملا  جرخت  ال 

يجوز نع  اديعب  هيف  ميقأو  القتـسم  اتيب  ينبأل  ةراعإلل  تمدق  دقو  نآرقلا  ةءارقو  ةالـصلاو  سيردتلا  الإ  لمع  يل  سيلو  لجو  زع  هللا  بقارأ 
انأو ارفاك ،  ربتعي  هنأل  لطاب  لجرلا  اذـه  نم  يجاوز  نأ  بردـلا  ىلع  رون  مكجمانرب  يف  تعمـس  يلمع ،  الإ  قزر  سيل  ينـأل  يلـصيال  يذـلا 
نأ امامت  ضفري  هنكلو  لبـس  لكب  صالخلا  هعم  تلواحو  قالطلا  هنم  تبلط  كلاذب  تملع  امدنعو  هنم  ةلفط  يعمو  نينـس  عبـس  ذنم  ةجوزتم 
املع لالح  مأ  مارح  ربتعت  ةراعإلا  سولف  ىرخأ  ةطقنو  نينس ،  عبس  ابيرقت  ينرـشاع  دقو  الطاب  ربتعي  له  يلع  هدقعو  لعفأ ،  اذامف  ينقلطي 
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ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. انوديفأ  هللا ،  يضري  امو  هجو  متأ  ىلع  يلمعب  مايقب  اهيلع  لصحأ  يتلا  دوقنلا  هذه  للحأ  ينأ 

ظفح6- عمتسأ  دجاسملا ؟  ةرخؤم  يف  مهتاومأ  نفدب  نوموقي  سانلا  ضعب  نم  ريثكلا  ىرأ  يننأب  املع  دجسملا  لخاد  تيملا  نفد  زوجي  له 

عمتسأ7- نوفلتخي ؟ )  هيف  اوناك  اميف  مهنيب  يضقل  كبر  نم  تقبـس  ةملك  الولو  اوفلتخاف  ةحاو  ةمأ  الإ  سانلا  ناك  امو  ىلاعت ( :  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح

انأ8- نكـسن  مئاق  مئاص  اهتاقوأ  يف  تاولـصلل  ميقم  يلع  هللا  لضف  نم  اذهو  مزتلم  باشب  جاوزل  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ينقفو  ةـلئاسلا  لوقت 
هتحصن ةبتكملا ،  يفو  هئالمز  عم  ايلخاد  اريثك  هتالحر  اردان ،  الإ  هدالوأ  عم  سولجلا  نم  نكمتي  خيشلا ال  ةليضف  اي  هنأ  الإ  دحاو  تيب  يف  هتدلاوو 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟. ةليضف  اي  ءالؤهل  مكتحيصن  ام  ةودج ،  نود  نكالو  هتقو  نم  انيطعي  نأ 

ظفح9- عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  اوجرن  ليبقتلا ،  نود  ةحفاصملا  يفكت  له  ءازعلا  نع  لأست  اضيأو 

جاوزلا10- اذه  له  جاوزلا  اذه  لثم  مت  اذإو  ةاتف ،  نم  باش  سكعلا  وأ  هنم  جاوزلا  ديرت  باش ال  نم  ةاتف  جيوزت  يف  مكرظن  يف  مالسإلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ميرحتلا ؟  ىلع  ةلدأ  كانه  لهو  لمأ ال  حيحص 

155a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 400  )  ( 242  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ، هللا ءاش  نإ  جوزتيـس  دـلولاو  تجوزت  تنبلا  دـلوو ،  تنب  يلو  يجوز  عم  تلزامو  ةنـس  ذنم 32  ةجوزتمو  ةيرصم  ةديـس  انأ  ةلئاسلا  لوقت 
يلو ةدابع ،  نم  هب  هللا  ينرمأ  ام  عيمجب  هللا  دبعأو  ادحاو  اضرف  ةالصلا  كرتأ  مل  هللاب  ةنمؤم  ةديـس  انأو  ققـش  تسب  راودأ  ةثالثب  لزنم  يلو 

سانلا ضعب  تلأسف  ثاريملا  نم  يجوز  مرحأو  ينباو  يتنبـال  لزنملا  بتكأ  نأ  دـيرأ  يننأ  وهو  هللا  مكداـفأ  هيف  يننودـيفت  نأ  دـيرأ  عوضوم 
ذخأتس ةبيرغ  ةدحاو  حبـصتو  هيف  ثرتس  اهجوزتيـس  يتلاو  يدعب  نم  جوزتيـس  نكميو  ثريـسو  كجوز  لبق  نيتومت  امبر  يل  لاق  نم  مهنمف 
كتنبا جوز  وهو  ءابرغلا  مهدرط  يف  ببستيس  يذلاو  لزنملا  نم  اودرطي  كتافو  دعب  مارح  لاق  ضعبلاو  اهنوذخأيس  كدالوأ  ناك  يتلا  ةصحلا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  كلاذ  يف  ةدافإلا  اوجرن  كنبا  جوزو 

دقلو2- ةريثكلا  يتاقوأ  يف  اهركذ  حبـصأو  يراكفأ  لك  ىلع  تتأ  دـقو  يناـثلا  فرطلا  ملع  نود  يأ  اـيبايغ  تاـتفب  تقلعت  يننإ  خيـشلا  ةليـضف 
ىلاعتو هناحبس  هللا  توعدو  ةالصلا  ىلإ  دمحلا  هللو  يناده  دق  هللا  نإ  راكفألا ،  بئاوش  هيف  دجوت  لحلا  اذه  نكل  ديحو  لح  ىلإ  اريخأ  تيدتها 
تاقوأ يف  يلابب  رطخت  دـق  انايحأف  ءادوسلا  راكفألا  لك  نع  داعتبالاو  ءيـش  لك  نايـسن  ةالـص  لـك  يف  وعدأو  هذـه  يتنحم  يف  ينقفوي  نأ 

ظفح عمتسأ  اهيجوت ؟.  مكنم  اوجرن   ... ةلوبقم يتالص  لهف  اهيف ،  ركفأ  انيحأو  كلاذ  ريغب  رطخت  انايحأو  تاولصلا 

ظفح3- عمتسأ  الهس ؟ )  تئش  نإ  نزحلا  لعجت  كنإف  الهس  هتلعج  ام  الإ  لهس  مهللا ال  ءاعدلا (  اذه  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةباجإلا ؟  خيشلا  ةليضف  نم  اوجرن  ةيصعملا ،  مث  ةبوتلا  نيب  لظو  يصاعملا  لمع  نم  تارم  تدع  بات  نم  مكح  ام 

ةاتفلا5- نأ  ملعأ  يننأل  باـجحلا  نع  لأـسأ  نأ  دـيرأ  نكلو  هلل  دـمحلاو  يتاولـص  ىلع  ةـظفاحمو  ةـبجحتم  ةنـس  رمعلا 18  نم  غلبأ  ةاـتف  اـنأ 
وهو يخأ  تجوز  خأ  لخدو  باجح  نودـب  تيبلا  يف  ةرم  تنك  يننأ  عوضوملاو  ةرفاس ،  يهو  باش  وأ  لجر  اهاري  نأ  اـهيلع  مارح  ةـبجحتملا 
اذهل تضرعتو  لعفأ  اذام  فرعأ  ملو  يلإ  هدي  دـم  هنأل  يـسفن  ترتسو  تلخد  مث  هيلع  تملـسف  كلاذ  دـصقأ  ملو  لخد  هنأ  يردأ  انأو ال  باش 

انأ اعبطو  سرع  يأ  ءاسن  ةلفح  يف  باش  لخد  اذإ  لعفأ  ام  لئسأ  نأ  مكنم  ديرأ  امك  اذه ،  يف  مثإ  يلع  لهف  دصق ،  نودب  نكلو  تارم  تدع 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  ءاسنلا ،  نم  عمجم  يف  باجح  نودب  نوكأ 

ظفح6- عمتسأ  لاملل ؟  ةقدص  نيجاتحملا  ءاقدصألاو  ناوخإلل  ةقفنلا  نوكت  نأ  نكمملا  نم  له 

ظفح7- عمتسأ  فرخزلا ؟  ةروس  يف  نينرقم )  هل  انك  امو  ىلاعت ( :  هلوق  ريسفت  اردقمو  اركاش  اوجرأ 

نم8- ىلاعت  هللا  لأسي  نأ  ةمحر  ةيآب  رم  اذإو  باذعلا ،  وأ  رانلا  نم  هللاب  ذيعتـسي  نأ  باذـع  ةـيآب  رم  اذإ  فحـصملا  يف  أرقي  نم  لكل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  اوجرن  تايآلا  يقابل  ةبسنلاب  اذكهو  هلضف 

155b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 384  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

ةاكزلا1- نأو  ةاكز  هيلع  سيل  سوبلملا  ةأرملا  يلح  نأ  يدلب  يف  ءاملعلا  ضعب  لالخ  نم  تعمـسو  ةيبرعلا  تالجملا  ضعب  يف  تأرق  ام  اريثك 
ةأرملا يلح  نأ  تفرع  بردلا  ىلع  رمن  جمانربلا  اذهل  مئادـلا  عامتـسال  ارظن  نكلو  كئابـس  لكـش  يف  نوكي  يذـلا  بهذـلا  ىلع  طقف  بجت 
جارخإ اهنم  تبلطو  رثكأ  وأ  تاونـس  رـشع  نم  رثكأ  ذنم  اهتزوح  يف  وهو  باصنلا  قوف  ايلح  كلمت  يتدلاو  نأ  انه  لاؤسلا  ةاكزلا ، هيلع  بجت 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  اهلهجل ، ةاكزلا  اهيف  جرخت  مل  يتلا  ةقباسلا  تاونسلا  مكح  امف  ةبجاولا  ةاكزلا 

ظفح2- عمتسأ  ةدافإلا ؟  مكنم  اوجرن  رفسلا ،  صخر  يه  ام 

فالخ3- كانه  نكلو  ريظنلا ،  ةعطقنم  ةيجوز  ةداعـس  يف  يتجوزو  انأ  لافطأ ، ةثالث  دالوألا  نم  نآلا  انيدـلو  ماوعأ  ةعبـس  ذـنم  ةاتف  نم  تجوزت 
دتشا يرفـس  ءانثأ  يفو  هيلع  يه  امك  عاضوألا  تكرتو  جراخلا  يف  لمعلل  رطقلا  ترداغ  دقو  يدلاوو ،  يتجوز  نيب  ىلوألا  ةظحللا  ذنم  مئاد 
قلطأ له  كلاذ  يف  يل  مكتحيصن  تيبلا ،  تكرت  لعفلابو  تيبلا  يتجوز  رداغت  نأ  ىلع  نيميلاب  يتوخإ  مسقأو  ةرـسألاو  يتجوز  نيب  فالخلا 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟. مكنم  اوجرن  اندالوأ ، ىلع  اظافح  يتجوزب  لقتسأو  تيبلا  كرتأ  مأ  يدلاول  ءاضرإ  ةجوزلا 

نم4- نيهلإ  يمأو  ينوذختا  سانلل  تلق  تنأأ  هنأش ( :  لج  هلأس  امدنع  ميرم  نبا  ىسيعو  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نيب  ةعجارم  ميركلا  نآرقلا  يف 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  اوجرن  ةمايقلا  موي  ثدحتس  مأ  هعفر  لبق  ايندلا  يف  تثدح  ةعجارملا  هذه  له  ةعجارملا ،  رخآ  ىلإ  هللا ) ....  نود 

هللا5- نم  ظفللاو  هنم  ىنعملا  مأ  هدنع  نم  ىنعمو  اظفل  راوحلا  يف  هدر  ناسنإ  هيف  يناثلا  فرطلا  نوكي  يذـلا  ميركلا  نآرقلا  يف  راوحلا  له 
ظفح عمتسأ   00 ىلاعتو ؟.  هناحبس 

ةعامج6- ةسردملا  يف  انتالص  يدؤن  رتم ،  اوليك  فصن  يلاوحب  دجسملا  نع  دعبت  ةسردم  يف  ميقن  دارفأ  ةينامث  انددع  نولوقي  مهتلئسأ  نم  اضيأ 
ىلع رون  مكجمانرب  يف  انعمسو  بيرق  مادام  دجـسملا  يف  الإ  زوجت  ةالـصلا ال  نأب  ملعن  نحنو  ةيرقلا  دجـسم  يف  اهئادأل  بهذن  الو  ىدارف  وأ 

؟. ةدافإ مكنم  اوجرن  ءاضقلا ،  انيلع  بجي  مأ  ةحيحص  ةيضاملا  انتالص  لهف  ناذألا  انعمس  ام  لاط  دجـسملا  يف  الإ  ةالـصلا  زوجي  هنأب ال  بردلا 
ظفح عمتسأ 

يف7- ةكرعملا  يف  ربنملا  ىلع  بطخي  وهو  ةيراس  ىأر  هنع  هللا  يـضر  باطخلا  نبا  رمع  نأ  ىوري  اميف  عرـشلا  مكح  ام  نولأسي  ةوخإلا  اضيأ 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  وجرن  لايخلا  نم  مأ  تثدح  ةقيقح  ةصقلا  هذه  له  لبجلا ،  ةيراس  اي  هل  لاقف  ءادعألا  عم  جرح  فقوم 

؟ ) 8- ريذن اهيف  ىلخ  الإ  ةمأ  نم  نإو  ةيآلا (  اضيأو  ريذن ).. نم  كلبق  مهيلإ  انلـسرأ  امو  ىلاعت ( : هلوق  اضيأو  لوسر )... ةمأ  لكو  ىلاعت ( : هلوق 
ظفح عمتسأ 

ببـسلا9- نأ  املع  لصأ  انأو ال  امئاد  ةينآرقلا  روسلا  ىلإ  عمتـسأو  يلـصي  يذـلا  لجرلا  بحأو  ةالـصلا  بحأو  ةـينآرقلا  روسلا  ةءارق  بحأ  يننإ 
يلـصأو موصأ  نأ  يلع  ارذـن  تفلحو  تلق  لوقي  اضيأ  هلمعأ ، نأ  يلع  بجاولا  وه  ام  ةـطلتخم ،  ةـسردم  يف  يننأ  وه  لصأ  مل  ينلعجي  يذـلا 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟. مكنم  اوجرن  موصلاو . ةالصلا  يف  اذه  يرذن  زوجي  له  سداسلا  فصلا  نم  حجنأ  امدنع 

156a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.10  ) ( 418  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيواغلا ؟ )  نم  ناكف  ناطيشلا  هعبتأف  اهنم  خلسناف  انتاياء  هانيتاء  يذلا  أبن  مهيلع  اولتاو  ىلاعت ( :  هلوق  ريسفت  ام 

هـضورفملا2- ةاكزلا  جرخأ  نأ  ةيقارعلا  ةيروهمج  يف  انه  انأو  يل  زوجي  له  ةيبرعلا ، رـصم  ةـيروهمج  يف  رقبلا  نم  يـشاوملا  نم  اعيطق  كلمأ 
ظفح عمتسأ  رصم ؟  يدلب  ىلإ  عجرأ  ىتح  رظتنأ  مأ  قارعلا  يف  انأو  يشاوملا  هذه  ىلع 

ظفح3- عمتسأ  كرابملا ؟  ناضمر  رهش  يف  ةاكزلا  جارخإ  متحتي  مأ  ةنسلا  روهش  نم  رهش  يأ  يف  كلذ  فالخ  وأ  لاملا  ةاكز  جارخإ  زوجي  له 
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الأ4- بهذأ  الو  مهتيب  ىلإ  بهذأ  انأو  مارحلا ، قيرط  نع  سولف  ىلع  لصحي  هنأ  ةدكأتمو  فرعأ  ينإو  ةعونتم  لامعأ  يف  لغتـشي  يتنبا  جوز  نإ 
ةليـضف يلع  مثإ  كلاذ  يف  له  لعزلا  نم  يتنبا  نم  افوخ  ةمعطألا  ضعب  مهعم  لوانتأو  كلاذ ،  ريغ  وأ  ىـضرم  اونوكي  امدنع  تابـسانملا  يف 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟ 

-5 ، ظافلألا أوسأب  ضعبلا  مهـضعب  نومتـشيو  مهنيب  اميف  راجـش  يف  امئادو  ابيغ  نالفو  نالف  نع  ثدحتلا  ريبكلا  مهمهو  نولـصي  يناريج ال  نإ 
بناج ىلإ  فوقولا  ىلع  انثح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  املعو  مهيلع ، ملـسأ  الو  مهعطاقأ  له  مههاجتا  هلعفأ  نأ  يلع  اذام  يلاؤس :

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  كلاذ  يف  انوديفأ  ةريثك ، ثيداحأ  يف  راجلا 

هللا6- ىشخأ  نكأ  مل  ىنعمب  يغبني  امك  املسم  تقولا  كلذ  يف  نكأ  ملو  قزرلا  نع  اثحب  قارعلا  ةلود  ىلع  يدلب  نم  ترفاس  ملـسم  باش  انأ 
ىلع تفرعت  رهشب  ردقت  اهيف  يلمع  نم  ةرتف  دعب  نكلو  لجو  زع  هللا  ةيصعم  هيف  اعبط  اذهو  ةريبلا  عنـصت  ةكرـش  يف  تلمعف  هتيـشخ  قح 

ةيصعم هيف  اهيف  دوجو  نأل  اروف  ةكرشلا  هذه  كرتأ  نأ  يلع  امازل  ناكو  اديج  ينيد  رومأ  ينفرعو  ينقداصف  اقح  ملـسم  ىنعمب  ملـسم  باش 
املع ىودج  نود  ةرم  نم  رثكأ  تلواحف  ةلاقتسإلا  لوبق  ضفر  ةكرشلا  هذه  يف  لوئسملا  نكلو  اهنم  ةلاقتسا  تمدقف  ىلاعتو  هناحبـس  هلل 

ناكملا اذه  نم  جرخأ  نأ  صالخإ  لكب  لواحأ  انأ  مك  هللا  ملعيو  ةلاقتـسإلا ،  ىلع  ةكرـشلا  ةقفاومب  الإ  رخآ  ناكم  يف  لمعلا  عيطتـسأ  ينأب ال 
انأ لهو  ارطـضم  ربتعي  نآلا  اهيف  يلمع  له  فرعأ  نا  ديرأ  اذهلو  لمعلا  اذهل  هراك  انأ  مك  هللا  ملعيو  نوضفري  نكلو  هيف ،  هللا  ىـصعي  يذـلا 
ريغ رطضا  نمف  يلع "  قبطني  مأ  يصاع  تلزام  كلاذ  يف  انأ  له  فرعأ  نأ  ديرأف  قرطلا ،  ىتشب  اهنم  جورخلا  لواحأ  يننأب  املع  رزو  ىلع 

ظفح عمتسأ  غاب ؟ " 

نيحلاصلا7- هللا  ءايلوأ  دلاوم  يف  راكذألا  نوميقيو  ةيمويبلاو  ةيعافرلاو  ةيفوصلاو  ةـيلذاشلا  قرطلا  لثم  دوهعلا  سانلا  نوطعي  نيذـلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  يف  مكرظنو  عرشلا  مكح  ام  نيحلاصلا ،  هللا  ءايلوأ  نم  ريثكلاو  يودبلا  ديسلاو  بنيز  ةديسلاو  نيسحلا  ديسلاك 

مكح8- اـم  سولفلا ، ءارقلا  يطعنو  تاومـألل  ةـميحر  اهيمـسنو  تويبلا  يف  تيملل  نآرقلا  ةءارقو  تيملا  نفد  دـعب  ربـقلا  ىلع  نآرقلا  ةءارق 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  انلمع  يف  عرشلا 

منغلا9- دالوأ  نم  ةـثالث  ىلع  اريبك  ءاعو  تعـضو  نأ  هللا  ردـق  اماع  نيرـشع  لبقو  نيتسلاو  ةـسماخلا  نم  براقي  اـم  رمعلا  نم  غلبأ  ةأرما  اـنأ 
يننأ ملعلا  عم  ءاوهلا ، مهنع  عطقنا  دق  مهنأ  رهظيو  تتام  دق  ةريغصلا  مانغألا  هذه  اندجو  حابصلا  يفو  ديدش ، درب  يف  اليل  كلاذ  ناكو  راغصلا 

اذه يف  مثإ  يلع  لهو  كلاذ  وحن  وأ  ةرافك  ينمزلي  له  يلاؤس  دربلا ، نم  مهيمحأو  مهظفحأ  نأ  ديرأ  ريبكلا  ءاعولا  كلاذ  مهيلع  تعضو  امدنع 
ظفح عمتسأ   ؟

لاجم10- فورظل ال  جاوزلا  دـعوم  ترخأو  ةنـس  نم  ركأ  ةرتف  لـبق  ةاـتف  ىلع  ينارق  تدـقع  رمعلا  نم  نيرـشعلاو  ةـعباسلا  يف  باـش  يننإ 
اننيب ىهتنا  دـق  ءيـش  لك  نأب  اهيف  لاق  دـق  اهدـلاو  ناك  ةـيفتاه  ةـملاكم  رثإ  ىلعو  جاوزلا  تقاعأ  لكاشم  ترهظ  نأ  تثبل  اـم  مث  اهركذـل 
ىتح ايوفـش  قالطلا  ةملكب  ظفلأ  ملو  تلعف  ام  ىلع  مدان  نآلا  انأو  ام  اعون  ةيبصع  ةـلاح  يف  تنكو  ةـقرو  يف  اهقالط  ةـباتكب  تمقف  مهنيبو 
طقف ةدحاو  ةقلط  تبتك  ينأ  املع  مأ ال  عقيو  حيحص  قالطلا  اذه  لهف  اهدلاو ، ىلإ  يـسفنب  ةلاسرلا  تذخأو  ةنالف  اي  قلاط  كنأ  تبتك  لب  نآلا 
دملا نع  فلتخي  اهمكح  نأ  مأ  قلطت  مث  رخآب  جوزتت  اهنأ  مأ  نارتقإلا  ةداعإ  طرتشي  له  عقي  قالطلا  ناك  اذإو  اهب  لوخ  دملا  ريغلا  قالطلا  وهو 

ظفح عمتسأ  اهب ؟  لوخ 

ظفح11- عمتسأ  حيحص ؟  مالسإلا )  يف  راغش  ال  لوقي ( :  يذلا  ثيدحلا  لهو  راغشلا  جاوز  يف  مكرظن  يف  عرشلا  يأر  ام 

دق12- صخشلا  نأ  مكملع  بسحو  اهدالوأ ، ىلعو  اهيلع  قفني  هنأب  املع  رفاسم  وهو  هتجوز  نع  بيغي  نأ  لجرلل  زوجي  يذلا  ةيعرشلا  ةدملا  مك 
؟  اذه يف  مكاوج  وه  امف  ثالث ، وأ  نيتنس  ةدوعلا  نع  رخأتيف  لمعل  قفوي  دقو ال  ابيرقت  ةنس  ةليلق  ةدم  يف  دوعيف  بيط  لمع  يف  هللا  هقفوي 

ظفح عمتسأ 

نهدـجن ال13- نهجاوزأ  عم  نهتويب  يفو  نرطعتيو ، سبالملا  نسحأ  نسبلي  نهنإـف  تويبلا  جراـخ  وأ  عرازملل  نهجورخ  دـنع  اـنتيرق  يف  ءاـسنلا 
ظفح عمتسأ  نهل ؟  ةحيصن  مكنم  اوجرن  لوقلا ، نعمتسي  الف  نهحصنن  نأ  نلواح  اذإو  اذهب  مامتهإلا  نيدبي 

156b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 379  )  ( 201  ) 
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 :- تايوتحملا  

هجو1- هنأ ال  خيـشلا  اذه  يل  دكأ  دقلو  تئاوفلا  ءاضقب  فرعي  ام  وهو  تاولـصلا  ءاضق  لوح  انم  بيرق  دجـسم  يف  ةمئألا  دحأو  انأ  تشقانت  دـقل 
يف عرشلا  يأر  وه  امف  كلاذل ، هبجأ  ملف  ةنسلاو  باتكلا  نم  اليلد  ينم  هبلطب  كلاذ  يل  دكأو  تئاوفلا  ءاضق  هركذ  قبس  ام  دوجو  ىلع  ةلالدلل 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  ليلدلاب  اقفرم  مكرظن 

لهو2- تازجعملا  هذه  تحص  ادم  ام  لوقأو  لأسأ  تازجعملاو ، قراوخلا  ضعبب  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  ةريـسب  نوملـسملا  طاحأ 
ظفح عمتسأ  هتيمدآ ؟  نع  ههزنت  تازجعملا  هذه  نأ  نورت  الأ  مث  ةريثك ، ثيداحأ  يف  تدرو 

اهيخأ3- ىلإ  ةـلاسر  تبتك  يناثلا  مويلا  يفو  اـهتعتمأ ، عيمج  اـهعم  تذـخأو  يتلفط  عم  تيبلا  هرثأ  ىلع  تكرت  فـالخ  يتجوز  نيبو  ينيب  ثدـح 
اهدـعب تقزمو  مايأ  ترمو  رومألا ، هذـهب  ةـينثتلا  زوجي  هنأ  هقفلا  باتك  يف  تأرق  يننأل  قالطلا  ينعأ  تنكو  اهدـيب  اـهرمأ  نأ  هيف  اـهل  تركذ 
ينكلو مهسفنأ ، كلاذب  اوعجار  اهلهأ  اضيأو  عوجرلا ، ىنمتت  تناك  يتلاو  يتجوز  تعجار  ماع  نم  رثكأ  رورم  دعبو  دحأ ، ىلإ  لصي  ملو  باطخلا 
اوجرأ ديدج ، دقعب  ةجوزلا  عجارت  روهـش  ثالث  نم  رثكأ  ترم  اذإ  هنأ  يملع  بسح  هنأل  اذفان  اقالط  كلاذ  ربتعي  له  يرمأ  نم  كش  يف  تحبـصأ 

ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  كلاذك  تنك  نإو  هتلعف  اميف  اعرش  بنذم  انأ  لهو  يأرلا  ءادبإ  مكتليضف  نم 

ضعب4- ينصقنيو  نآرقلا  يف  اذه  أرقأ  امئاد  يننأل  دهدهلاو  نجلاو  أبس  تكلم  مالسلا و  هيلع  ناميلسل  ةصق  دروي  نأ  خيـشلا  ةليـضف  نم  اوجرأ 
ظفح عمتسأ  ةصقلا ؟  هذه  نع  ءيشلا 

157a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.82  ) ( 382  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

-1: اولاق مكيف ، ديهشلا  نودعت  ام  لاق ( :  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  هنع  هللا  يـضر  ةريره  يبأل  ليلج  يباحـصل  اثيدح  تأرق  دقل 
وهف هللا  ليبس  يف  لتق  نم  لاق :  هللا  لوسر  اي  مه  نمف  اولاـق :  لـيلقل ، اذإ  يتمأ  ءادهـش  نإ  لاـق : ديهـش ، وهف  هللا  لـيبس  يف  لـتق  نم 
هاور ديهش )  قيرغلاو  ديهـش ، وهف  نطبلا  يف  تام  نمو  ديهـش ، وهف  نوعاطلا  يف  تام  نمو  ديهـش ، وهف  هللا  ليبس  يف  تام  نمو  ديهش ،
كراب ةدافإ  مكنم  وجرن  ثيدحلا ، صن  بسح  اديهش  دعي  قيرغلا  نأب  املع  ةداهشلا ، هل  بتكت  ناركس  وهو  اقيرغ  تام  نم  له  يلاؤس  ملسم .

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا 

نكي2- مل  نإ  ادج  ادـج  ريثكب  هدـعب  ام  ىلإ  جاوزلا  نس  نيطخت  اننأل  اذـه  جاوز ، الب  لظن  نأ  انيلع  بتك  تانبلا  يتاوخأو  انأو  تانبلا ، نم  يترـسأ 
تاداهـش ىلع  انلـصح  دق  دمحلا  هللو  اننأ  ملعلا  عم  قالخألا ، نم  ةجرد  ىلع  نحنف  دمحلا  هللو  ملعلا  عم  اذـه  لعفلاب ، سأيلا  نس  نم  نبرتقا 

عجشت يتلا ال  يه  ةيداملا  ةيحانلا  نكلو  ىوقتلاو  ناميإلاو  ربصلا  ىلاعتو  هناحبس  هللا  لأسن  هلل  دمحلاو  انبيـصن  وه  اذه  نكلو  اعيمج ، ةيعماج 
نأ دعب  نآلاو  لبقتـسملا ، يف  نوكيـس  ام  رابتعا  اب  نيجوزلا  نيب  ةكراشملا  ىلع  موقي  اندلب  يف  ةصاخو  جاوزلا  فورظ  نأل  انجوزتي  نأب  دحأ 
ةين امرح  نع  بردلا  ىلع  رون  مكجمانرب  يف  تعمس  يننأ  الإ  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلاب  لمعلا  ىلإ  لجو  زع  هللا  ينقفو  جاوزلا  نس  تيدعت 
هنأل اذه  ىرخأ ، ةرم  يدلب  ىلإ  عوجرلل  ةلاقتسا  مدقأ  نأ  هللا  ةئيشمب  تررقف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ميركلا  انلوسر  ةنـسل  اعابتإ  رفـسلا  اذه 

يمحن فيكو  انل  ردق  يذلا  ملألا  رش  انسفنأ  يقن  فيك  خيـشلا : ةليـضف  اي  مكلأسأ  نآلاو  يعم ، رفـسلاب  هفورظ  حمـست  نم  يدل  كانه  سيل 
اذه ببسب  لاحم  رمأ  سانلا  اب  انطالتخا  حبصأ  دقل  انجاوز  مدع  يف  ببـسلا  نع  اعيمج  سانلا  نم  انيلإ  هجوت  يتلا  ةلئـسألا  ةرثك  نم  انـسفنأ 

ليبسلا وه  هنأش  لج  هللاب  ةناعتـسإلاو  ةالـصلاو  ربصلا  نأ  ملعأ  انأو  انجاوز  مدع  يف  ببـسلا  نع  ةريثكلا  ةلئـسألا  بنجتن  ىتح  كلاذو  رمألا ،
ظفح عمتسأ  يتوخإ ؟  يلو  يل  هيجوتو  ةحيصن  مكتليضف  نم  اوجرأ  سفنلا ، ىلع  ةقشم  رمألا  اذه  يف  نأ  كشال  نكلو 

ظفح3- عمتسأ  نيدلا ؟  موي  رمألا  كلاذ  نع  لأسي  نأ  نكمي  ىلاعت  هللا  ءاشنإ  مكايإو  ةحصلا  هللا  هاطعأ  لضافلا  اندلاو  له  اضيأ  لوقت 

ةليل4- يف  كلاذ  نولعفيو  ملـسو ، هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  نولـصيو  فوقو  مهو  عفترم  توصب  هللا  نوركذـي  سانلا  نم  ضعبلا  اـنتيرق  يف 
ينإو أطخ ، ىلع  يذلا  تنأو  باوص  ىلع  اننإ  يل  اولاقو  ينم  اورخـس  نيدلا ، يف  ةعدب  هذه  نأب  مهل  تلقو  كلاذـب  مهتحـصن  ةـعمجلاو  نينثإلا 

ظفح عمتسأ  ءالؤهل ؟  حصنلا  مكتليضف  نم  ءاجرلا  يلابأ ، الو  مالكلا  اذه  تضفر 
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157b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 407  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ناضمر ؟... يف  اهترطفأ  مايأ  نم  يلع  ام  يضقأ  نأ  لبق  ءاروشاعو  ةفرع  موي  لثم  ةنسلا  مايص  نكمي  له 

يف2- نحنو  نيلـصملا  عم  ةالـصلا  اننكمي  له  رادج ، ىوس  مهنيب  لصفي  هنأ ال  يأ  ةلبقلا  هاجتا  يف  انلزنم  راوجب  دجـسملا  يف  عقي  ةـلئاسلا  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكباثأ  انوديفأ  امامت ، لاجرلا  فوفص  فلخ  نوكن  ثيح  ءاسنلا  نم  ةرسألا  ةيقبو  انأ  يأ  انلزنم 

ظفح3- عمتسأ  اهسبلي ؟  نأ  لجرلل  زوجي  يتلا  يلحلا  يه  ام 

ظفح4- عمتسأ  انزلاو ؟  رمخلا  برشك  ةريبكلا  يصاعملا  ضعب  بكتري  هنكلو  ملسم  لجرل  يتنبا  جوزأ  نأ  يل  زوجي  له 

كانه5- ناك  نإو  ناسنإلا  نيعلا  بيصت  فيكو  نيعلا  ءاقتإل  نمؤملا  هكلسي  يذلا  جالعلا  وه  امف  كلاذك  ناك  نإو  قح )  نيعلا  ثيدح (  تحص  ام 
ظفح عمتسأ  مكرظن ؟  يف  ةقيرطلا  يه  امف  جالع 

ظفح6- عمتسأ  دسحلا ؟  يف  لخدت  ةطبغلا  له 

ةاتفلا7- يفو  ملـسملا  لجرلا  يف  رفوتت  يتلا  طورـشلا  يه  امف  معنب  باوجلا  ناك  نإو  باتكلا ، لهأ  نم  ةاتفب  جوزتي  نأ  ملـسملل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  اذه  متي  ىتح 

-8 : ) ىلاعت هلوقب  اذهل  نولدتسيو  هللا ، لوسر  انديس  اي  مالـس  فلأو  ةالـصلا  نولوقيو  حيبستلاب  سانلا  نم  ضعبلا  موقي  اندنع  ةعمجلا  موي  يف 
ظفح عمتسأ  مهيلع ؟  درن  فيكف  اميلست )  اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأاي  يبنلا  ىلع  نولصي  هتكئالمو  هللا  نإ 

ظفح9- عمتسأ  هللاب ؟  فلحيو  بذكي  نأ  هل  قحي  له  نيمصاختم  نينثا  نيب  حلصي  نأ  لجرلا  ديري  امدنع 

158a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 406  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

ناذألا1- عفر  دعب  ةرشابم  يلصن  ام  اريثكف  دحاولا ، تقولا  يف  مازتلا  كانه  نوكي  ناذألا ال  عفر  دنعو  هلل ، دمحلاو  دجاسم  ةثالث  انتنيدم  يف  دجوي 
؟  ةلاحلا هذه  يف  ةالـصلا  مكح  امو  ةالـصلا  ةداعإ  انيلع  لهف  رخآلا ، دجـسملا  نم  ءادـنلا  عمـسن  ةرتفب  كلذ  دـعبو  انم ، بيرقلا  دجـسملا  نم 

ظفح عمتسأ 

يناوخإو2- هللا  مكزعأ  لوبلا  نم  تارطقلا  ضعب  ربـتعت  لـهو  اـهركذ  بجاوـلا  تاـملكلاو  لاوقـألاو  ءوـضولا  يف  ةحيحـصلا  ةـقيرطلا  يه  اـم 
رركتت ىتح ال  ةرودلا  يف  ةليوط  ةرتفل  ىقبأ  يننأ  ملعلا  عم  ءوضولل ، ةضقان  هايملا  ةرود  نم  جورخلا  دـعب  سبالملا  سمالت  يتلا  نيعمتـسملا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ينودشرأ  ةلاحلا  هذه  يف  لمعلا  ام  نكلو  يدنع  ةيلمعلا 

ريـسفتلاو3- ثيدحلا  ةركاذم  ىلإ  نوليمي  مهارن  نكلو  ىلاعتو ، هناحبـس  هللا  ةـعاطب  اومزتلا  مهنأب  ةـصاخ  مويلا  بابـش  دـمحلا  هللو  ىرأ  يننإ 
نودـيري داوملا  يقاب  مهي  الو  نيدـلا  طقف  دـيرن  نولوقيو  ىرخألا  مولعلاو  تايـضايرلا  لثم  ىرخـألا  داوملا  نولمهيو  طـقف ، هقفلاو  دـيحوتلاو 

نع ةطيـسب  ةذـبن  مكتليـضف  نم  دـيرنف  هيلع ، انثحو  ملعلاب  انرمأ  هللا  نكلو  لجو  زع  هللا  ركذ  نم  مهعنمن  نحن ال  دـمحلا  هللو  معن  ةرخـآلا ،
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟. مكنم  وجرن  ادج . ادج  ديدشت  هيف  مهعوطت  ىرن  ةحارص  يبو  لوقت  اضيأ  ملعلا ، لضف 

هرذحيل4- اذكو  اذك  لعف  صخـشلا  اذـه  نإ  سانلل  لوقن  نأ  ةـميمنلاو  ةـبيغلا  نم  له  ركنملا ، نع  يهنلا  ىنعم  امو  ةـميمنلاو  ةـبيغلا  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  لثم  لوقي  نم  ءازج  امو  سانلا 

-5، يلصي بطاخلا  نأ  ملعلا  عم  يلصت ، تحبصأ  جاوزلا  دعبو  بادآلاو  باجحلاب  اهمازتلا  عم  لصتال  ةبوطخملا  نوكت  امدنع  جاوزلا  دقع  حصي  له 
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ةجوزلا رمأ  يلو  نوكي  امدنع  اعبار  نايلصي ،  نيجوزلا ال  الك  نوكي  امدنع  اثلاث  ، يلصت ةبوطخملاو  لصي  بطاخلا ال  نوكي  امدنع  ةيناثلا  ةطقنلا 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوتفأ  ةلاحلا  هذه  يف  مكحلا  ام  اولصي  مل  مهنأ  ةلاح  يفو  دقعلا  يدهاش  طورش  يه  ام  اريخأو  يلصي ، ال 

158b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 391  )  ( 276  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نئاكملا ؟  ةطساوب  ضرألا  نم  جرختسملا  وأ  هتعيبطب  حلاملا  ءاملاب  ءوضولا  حصي  له 

سحأ2- يننأ  خيشلا  ةليضف  اي  يتلكشم  نكلو  ةيعماجلا  يتسارد  يف  قفومو  ىلاعتو  هناحبس  هلل  عيطم  اماع ، نيرـشع  رمعلا  نم  غلبأ  باش  انأ 
كراب يننوحصنت  اذامبف  رركتم ، قيضو  ةركاذملاو  ةساردلا  ءاثأ  زيكرتلا  دقفأ  يننأ  ثيح  اهتمواقم ، عيطتسأ  ةيسنج ال  ةروثب  ةرركتم  تاقوألو 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا 

ظفح3- عمتسأ  نوهاس ؟ )  مهتالص  نع  مه  نيذلا  ىلاعت ( :  هلوق  ريسفت  ام 

الو4- ضيرملا  اهمـشيو  رانلاب  قرحت  ةريغـص  قاروأ  يهو  تاراخبلا  بتكيو  بجحلا  بتكيو  تاومألا  اوعدي  همامإ  دجـسم  يف  ةالـصلا  حـصت  له 
مامإلا اذه  فلخ  ةالـصلا  زوجت  تناك ال  اذإو  ءافـشلا ، ةلاح  يف  لاملا  نم  اغلبم  طرتشيو  نونجلاب  ضيرملا  ىلع  معزيو  يوتحت  ام  ىلع  يردن 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  وجرن  دجسملا ، راجل  لزنملا  يف  ةالصلا  حصت  لهف 

ةلثمألا5- ضعب  عم  اذه  حيـضوت  اوجرأ  ذيعتـسي ، وأ  اوعدـي  وأ  حبـسي  اهدـنع  فقو  الإ  ةـيآب  رمي  ناك ال  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  تأرق 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  ةلفانلا  مأ  ضرفلا  يف  مأ  ةالصلا  مومع  يف  زوجي  لهو  اهدعب ، ةءارقلا  يف  رمتسي  لهو  ليصفتلاب ،

نوكت6- نأ  طرتشي  لهو  رهظلا ، يف  كلذكو  حبصلا  يف  ةنيعم  روس  ةءارق  ىلع  يلصملا  موادي  نأ  ةيهاركلا  وأ  خيشلا  ةليضف  اي  جرح  كانه  له 
ظفح عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  بيترت  ىلع 

ةدمل7- رذنلا  يتجوز  تذفن  دقو  هئافش  مت  هلل  دمحلاو  هللا  هافش  اذإ  رمعلا  لوط  سيمخلاو  نينثإلا  يموي  مايـصب  يتجوز  ترذنو  لفط  يل  ناك 
نينثإلا موي  تقفاو  اذإ  ضيحلا  مايأ  مكح  ام  و  اهمايـص ، نع  تعطقنا  يتلا  مايألا  مكح  ام  لأسأ  مايـصلا ، اذـه  ىلإ  تداع  مث  تعطقنا  مث  ماـع 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  ترذن ، امك  رمعلا  لوط  مايصلا  ةلصاوم  نع  تزجع  اذإ  البقتسم  مكحلا  امو  يضقتأ ، سيمخلاو 

تناكو8- ةـثارولا  تابثإل  يتداهـشب  يلدأل  يـضاقلا  مامأ  ترـضح  ينأ  يهو  ةدـيدع ، نينـس  ذـنم  اهاسنأ  ملو  يركف  لغـشت  امئاد  ةـلأسم  كانه 
قحلاو يل ، راج  وأ  يراج  صنلاب ال  تلق  كل  بيرق  ةيـضقلا  بحاص  نالف  لاؤس  يـضاقلا  يل  لاق  امدنع  نك  الو  ةئملااب  ةئم  ةميلـس  يتداهش 

الأ يتين  يف  تناكو  يراج  تلق ال  ينأب  ملعلا  عم  مأ ال ، يل  بيرق  ةـجوزلا  بأ  ربتعيأ  يلاؤس  يتجوزل  بأ  تقولا  سفن  يف  هنكلو  يل  راج  هنأ 
هللا كراب  رمألا  اذه  نع  انوديفأ  . يتجوزل بأ  ةيـضقلا  بحاص  نأ  تحرـص  اذإ  اذـهو  ينم  اولعزي  دـقو  اهراظتنا  يف  اهباحـصأو  ةيـضقلا  لجأتت 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟.

ظفح9- عمتسأ  ةحيحصلا ؟  ثيداحألا  يف  تدرو  له  حيباستلا  ةالص 

ظفح10- عمتسأ  اهدعب ؟  يتلا  ةيآلاو  ةحتافلا  ةءارق  دعب  ةتكس  يطعي  مامإلا ال  نأب  املع  ارهج ، أرقي  مامإلاو  ةحتافلا  أرقن  فيك 

159a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.13  ) ( 377  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

انه1- لاؤسلاف  هلوسرو ، هللا  ةنـس  ىلع  مهجاوز  نوكي  ىتح  ةالـصلا  ىلع  نيظفاـحم  اونوكي  نأ  دـبالو  ةالـصلل  ةـكرات  ةاـتف  نم  لـجر  جوزت  اذإ 
لجسب ةيصخشلا  لاوحألا  تالجـسب  هليجـست  مت  يذلا  ميدقلا  خيراتلاب  نوذؤملا  هبتك  يذلا  يباتكلا  دقعلا  وه  له  جاوزلا  دقع  ديدجتل  ةبـسنلاب 
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انوديفأ وه ، امك  ميدقلا  دـقعلا  ىقبيو  يطخ  باتك  دـقع  نودـب  نوكيو  دوهـشلاو  رمألا  يلوو  جوزلا  نيب  رودـي  يذـلا  حاكنلا  دـقع  مأ  يندـملا 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ 

-2 (( نوسخبي اهيف ال  مهو  اهيف  مهلامعأ  مهيلإ  فون  اهتنيزو  ايندـلا  ةايحلا  دـيري  ناـك  نم  دوه ((  ةروس  نم  نيتميركلا  نيتيـآلا  نيب  قفون  فيك 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  ءاشن ))...  ام  اهيف  هل  انلجع  ةلجاعلا  ديري  ناك  نم  ءارسإلا ((  ةروس  يفو 

-3، رانلا يف  ةلالـض  لكو  ةلالـض  ةـعدب  لك  لوقي  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ميركلا  لوسرلاو  ماسقأ  ةـسمخ  ىلإ  ةـعدبلل  رابكلا  ءاملعلا  ميـسقت 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اذه  ىلع  مكقيلعت 

-4، ىنغلاو دالوألا  بلطك  مهبابق  لوح  نيفطصم  ةمهملا  مهتاجاح  مهلاؤسو  روبقلا  لهأب  تادقتعملا  اندنع  رثكت  لوقي  ايبويثإ  نم  دمحم  عمتسملا 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ءالؤه  لثمل  مكتحيصن 

159b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.11  ) ( 416  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءاذحلا ؟  ىلع  حسملاو  هلجر  لسغ  نودب  أضوتي  نأ  يلصملل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  دحاو ؟  ءوضوب  ضورف  ةعبرأ  يلصي  نم  مكح  ام 

يتلا3- ةعكرلا  ىلع  ايناب  ةالصلا  ريخألا  متأ  دقو  نيمومأملا ، نم  دحاو ، مدق  نأ  دعب  مامإلا  جرخ  ىلوألا  ةعكرلا  دعبو  ةعامج  برغملا  ةالـصل  انمق 
كلت يغلن  وأ  ةحيحـص  ةالـصلا  لهف  ىلوألا  ةـعكرلا  دـعب  كلذ  ركذـتو  ءوضولا  ريغ  ىلع  ناك  لوألا  مامإلا  جورخ  ببـسو  لوألا ، ماـمإلا  اـهالص 

ظفح عمتسأ  ىرخأ ؟  ةعكرب  يتأنو  ةعكرلا 

ظفح4- عمتسأ  مهمامإ ؟  ءوضو  ضقتنا  اذإ  نيمومأملا  ىلع  اذام 

مكقفاو5- انوديفأ  الفن . وأ  ضرف  لوألا  نوكيو  ةـعامجلا  عم  لصأ  له  ةـعامج  تدـجو  مث  ادرفنم  اهتممتأو  ءاشعلا  وأ  برغملا  وأ  رـصعلا  تيلص 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ 

ظفح6- عمتسأ  كلاذ ؟  حيضوت  وجرن  نينمؤملا ، تاهمأب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  جاوزأ  تيمس  اذامل 

منغلا7- نوحبذيو  ءازعلا  ةنـس  نودري  نيذلا  سانلا  مودق  نورظتني  تيملا  تيب  يف  دلبلا  لهأ  ةماقإ  يه  ةداعلا  هذهو  ةداع  اشيب  يف  انيدل  دجوي 
ىتح ةماقإلل  رذع  كانه  سيلو  ةرفوتم  لقنلا  لئاسوو  تيملا ، اهيف  يذلا  دـلبلا  نم  نوبيرق  نومداقلا  نوكيو  قالطلا  ةطـساوب  مئازعلا  ماقتو 

نم تسيل  نكلو  اراهنو ، اليل  تيملا  تيب  يف  ةـحيبذلا  دـعب  ةـحيبذلا  كلاذ  ىلع  ةدايز  ركبم ، تقو  يف  يتأيو  لكألا  باسح  بسحي  ضعبلا  انأ 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  كلاذ  لايح  نورت  اذام  ةعامجلا ، قح  نم  لب  هقح 

يهتني8- ىتح  هسفن  ىلع  هقلغأ  وأ  ناكدـلا  جراخ  يقبو  بابلا  قلغأ  امإ  ةالـصلل  يدانملا  ىدان  اذإ  ءارـشلاو  عيبلا  لهأ  قوسلا  باحـصأ  نم  ريثك 
؟  تازاوجلا اشيب  نم  دهشاف  تغلب  ينإ  مهللا  كلاذ ، وحن  ةئيهلا  بجاو  وه  امو  ءالؤه  مكح  ام  ناكدلا ، قالغإب  ةالصلاب ال  ةربعلاو  ةالصلا ، تقو 

ظفح عمتسأ 

اكد9- دنع  نوفقي  وأ  نيكاكدلا  مهـسفنأ  ىلع  نوقلغي  مهدهاشي  نيذـلا  ءالؤه  نم  أربي  وأ  هسفن  أربت  ةـلاسر  انيلإ  لسرأ  اذإ  له  تغلب ، ينإ  مهللا 
ظفح عمتسأ  مهنك ؟ 

160a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 361  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  160ب )   ) هدعب يذلا  طيرشلل  راركت  طيرشلا  اذه 

160b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 420  )  ( 200  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ميركلا ؟.  نآرقلا  نم  ةءارق  لك  ةياهن  دنع  ميظعلا  هللا  قدص  لوق  مكح  ام  لوقيو  خيشلا  ةليضف  اي  لأسي 

؟ 2- ةدافإ اذهب  وجرن  تابجاولاو  ةالصلل  مهكرتو  مهيصاعم  ببسلا  مهتعطاقمو  لهألا  كرت  يف  دمحم  خيـش  اي  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ 

لـصوت3- لعفلابو  ىثنأ  مأ  ركذ  روكذملا  عون  ديدحت  ةقيقح  نع  عاش  ام  ةريخألا  ةنوآلا  يف  ىرن  نيميثع  نب  دمحم  خيـشلا  ةليـضف  اي  لوقي  هلاؤس 
ناطيـشلا نم  هللاب  ذوعأ  لجو  زع  اهيف  هللا  لوقي  يتلا  ةميركلا  ةـيآلا  ةـقالع  امو  مارح  اذـه  لهف  كلذ  ىلإ  نابايلاو  اكيرمأ  يف  بطلا  ءاملع 

ركذـلا نيجوزلا  هنم  لـعجف  ىوسف *  قلخف  ةـقلع  ناـك  مث  ىنمي *  ينم  نم  ةـفطن  كـي  ملأ  ىدـس *  كرتي  نأ  ناـسنإلا  بسحيأ  ميجرلا (( 
ظفح عمتسأ  ىتوملا ؟ ))  ييحي  نأ  ىلع  رداقب  كلذ  سيلأ  ىثنألاو * 

يساوسو4- سفنلا و  ساوسو  يهو  ةلكشم  ينلباقت  ينإ  لوقي  نكلو  اهضورفب  ةالـصلل  ميقم  رمعلا  نم  ةرـشع  ةسماخلا  يف  باش  هنأب  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  اهنم  صلختأ  فيكف  ًاريثك  ينقياضت  هذهف  ناميإلا  ديدش  سمحتمو  نمؤم  يننأ  عم  قلاخلا  ىلع 

ظفح5- عمتسأ  ةاماحم ؟  مالسإلا  يف  دجوي  ناك  لهو  مارح  مأ  لالح  يه  لهو  ةاماحملا  ةنهم  يف  مكرظن  يف  عرشلا  يأر  ام 

هللا6- ىلص  ميركلا  لوسرلل  ثيدح  دجوي  لهو  مأ ال  زئاج  اذه  لهف  دعاقملا  ىلع  سلجنو  دئاوملا  ىلع  لكأنو  ةرسألا  ىلع  مانن  تيبلا  يف  نحن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نع  ىهني  ملسو  هيلع 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  لوألا |   |

161a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 437  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةراختسإلا ؟  ءاعد  باجتسملا  ءاعدلا  يف  اريخ  هللا  مكازج  انوتفأ 

نم2- مهنمف  ءاملعلا  نم  اددع  تلأس  دـقلو  نآرقلا ، ظيفحتل  تاقلح  دجـسملا  يف  دـجوي  ذإ  دجـسملا  ىلإ  بهذـت  نأ  ضئاحلا  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  مكتدافإ ؟  وجرن  همرح ، نم  مهنمو  كلاذ  زوج 

ظفح3- عمتسأ  فاقوألاو ؟  ةينيدلا  نوؤشلا  بتكم  يف  لمعلا  اذه  ناك  اذإ  بتاكملا  يف  ةأرملا  لمع  زوجي  له 

هللا4- كراب  اذه  يف  عرـشلا  مكح  ام  تيملا ، لوح  لتك  يف  ءاسنلا  تاحئانلا  دجن  متآملا  يف  عدـبلاو  تاركنملا  نم  ريثكلا  دـجوت  نادوسلا  يف 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟ 

ةءارقلا5- نأب  املع  نآرقلاب ، مهل  حتتفأ  نأ  ينم  بلطي  دقف  ميركلا  نآرقلاب  حتفتسن  امئادو  تالافتحالاو ، تارـضاحملا  ىقلتو  ةسردم  يف  نحن 
عمتسأ ةروع ؟  ةأرملا  توص  له  نآرقلا  انأرق  اذإو  مثإ  اذه  يف  لهف  لاجرلا ، نم  ددع  ةرضاحملا  وأ  لافتحالا  يف  دجويو  توصلا  ربكمب  نوكت 

ظفح

ةالـص6- رخؤأ  انأف  ناذألا  نم  قئاقد  ةرـشع  يـضم  دعب  يهتنيو  برغملا  ةالـص  تقو  يف  بردلا  ىلع  رون  جمانربلا  اذه  انيتأي  نادوسلا  يف  نحن 
ظفح عمتسأ  ريخأتلا ؟  اذه  يف  مثإ  يلع  لهف  جمانربلا  يهتني  نأ  ىلإ  برغملا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26635
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ىلع7- جاوزلا  نم  ةرتف  يلو  هدلاو ، قيقش  يمع  تنب  يهو  تاتف  نم  هلوسرو  هللا  ةنس  ىلع  تجوزتو  نيرشعو  ثالث  رمعلا  نم  غلبأ  باش  انأ 
تيب ىلإ  يتجوز  تبهذف  يلهأو  يتجوز  نيب  مهافت  ءوس  لصح  موي  تاذ  يفو  يبأ  يتيب  يف  يتجوزو  انأ  نكـسأو  رهـشأ ، ةـعبرأ  نم  براقي  ام 
تيب يف  نكسن  نأ  وأ  لكاشملا  نع  دعبنو  اندحو  يتجوزو  انأ  نكسنل  انلاح  ردق  ىلع  ةقـش  رجأتـسأ  نأ  يتجوز  ينم  تبلط  كلاذ  دعبو  اهيبأ ،

اوضفر مهنكلو  يلهأ  ىلع  كلاذ  تضرعو  رمألا  كلاذ  ىلع  تقفاوف  امود ، مهنع  الئاس  نوكأ  نأو  ادبأ  يلهأب  يتلـص  عطقنت  نأ ال  طرـشب  اهيبأ 
انودـيفأ اهيبأ  تيب  يف  وأ  ةقـش  يف  يتجوزو  انأ  تنكـسو  مهرارـصإ  ىلع  مهتفلاخ  اذإ  بنذ  يلع  له  مهدـنع ، نكـسأ  نأ  ىلع  اورـصأو  كلاذ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ 

ظفح8- عمتسأ  اهلفطل ؟  ةلماح  يهو  يلصت  نأ  ةأرملا  عيطتست  له 

نم9- تعضر  هذه  يلاخ  تنبو  ةعاضرلا ، نم  يلاخ  حبصأو  يتدج  نم  يلاخ  عم  عضر  صخش  دجوي  نكلو  يلاخ  يتنبا  نم  جاوزلا  ديرأو  باش  انأ 
، اهمأ نم  الو  مأ  نم  ةـعاضر ال  اننيب  دـجوي  هنأ ال  املع  يلاخ  تنب  نم  جاوزلا  يل  زوجي  لـهف  ةـعاضرلا ، نم  هتخأ  تحبـصأو  صخـشلا  اذـه  مأ 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ 

عمتسأ10- ةحلاصلا ؟ )  ةيؤرلا  ةـيؤرلا  ريخ  رخآلا (  ثيدـحلا  يفو  تأطاوت )  دـق  مكايأر  ىرأ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدـح  ىنعم  ام 
ظفح

161b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 414  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- وجرن  يريغ ، ىلع  مأ  يلع  بنذـلا  وأ  رزوـلا  لـهف  يـسفن ،  يتدارإ  يف  سيل  ينـأل  ةـعمجلا  ةالـص  يلـصأ  ردـقأ  مل  ةـكلمملا  تلخد  ذـنم 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكتليضف 

-2، رهظلا يف  لالحنا  وه  ءوضولا  ضقن  ببسو  رثكأ  وأ  نيترم  أضوتأ  كلاذلو  انايحأ  ءوضولا  ضقن  يف  كشأ  اهفصتنم  يفو  ةالصلا  يف  أدبأ  امدنع 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  وجرن 

عمتسأ3- ةدافإ ؟  اذـهب  وجرن  ةاكزلا ، قحتـسي  لهف  ريقف  صخـش  نم  ةـجوزتم  تنبلا  تناك  اذإو  خألا ، وأ  دـلولا  وأ  تنبلا  ىلإ  ىطعت  ةاكزلا  له 
ظفح

ةلأسملا4- هذه  حيـضوت  وجرن  رخآلا ، ماعلل  رـشعلا  لايل  نم  ىرخأ  ىلإ  ةـليل  نم  لقتنت  اهنأ  مأ  ماع  لكل  ةـنيعم  ةـليل  يف  ةـتباث  ردـقلا  ةـليل  له 
ظفح عمتسأ  ةلدألاب ؟ 

زاجل5- ةفافل  هيمدق  ىلع  ناكول  دب  مأ ال  هيف  ئشلا  ةعباتم  نكمأ  ءاوسو  اقتفتم  وأ  اقرخم  ناك  ءاوس  فخلا  ىلع  حسملا  زاوجب  لوقي  نم  كانه 
يف سيل  ةريثك  ثيداحأ  يف  نيفخلا  ىلع  حسملا  يف  نيملـسملل  صخر  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  مهتجحو  هلك ، كلاذ  ىلع  حـسملا 

مكازج لوقلا  اذه  تحص  ادم  نايب  خيشلا  ةليضف  نم  وجرن  زوجي ، ةجاحلا ال  تقو  نايبلا  ريخأتو  قشلا ، نم  فخلا  ةمالس  طارتشا  اهنم  ءيش 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟. هللا 

نأ6- ةجحب  ةبطخلا  عامتسال  سلجي  هنأ  مأ  ديعلا  يتعكر  يلـصي  لهف  ةالـصلا ، ىدأ  دقو  بطخي  مامإلا  دجوو  ديعلا  ىلـصم  ىلإ  صخـشلا  ءاج  اذإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  اذهب  انوتفأ  تتاف ، دق  ةالصلا 

ايموي7- يلصأ  نأ  ىلاعتو  هناحبس  هلل  ترذنو  اذه  يرفسو  يلمع  يف  ينقوي  نأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  تلأس  لمعلل  ةكلمملا  ىلإ  ترضح  امدنع 
يف مكحلا  امف  يناثلا ، مويلا  يف  اهتالصب  تمقو  تاعكر  ةعبرأ  هذه  ةالص  تيسن  موي  تاذو  يتايح ، لوط  كلاذو  هلل  اركشو  ادمح  تاعكر  عبرأ 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  مكتدافإ  اوجرأ  ةرافك ، هيف  ربتعي  مأ  لوبقم  يناثلا  مويلا  يف  اهئاضق  له  وهسلا  اذه 

موي8- تاذو  انتدلاول ، جحلا  تاقفن  يف  مهاسن  نأ  ىلع  انـسفنأ  نيب  انقفتا  دقلو  هفورظو  هقزر  هل  انم  لكو  ةـكلمملا  يف  لمعن  ةوخإ  ةـثالث  نحن 
ةلالجلا ظفل  اهيلع  بوتكم  بهذ  ةعطق  ءارش  لضفأ  يننأب  درلا  اب  اهيلإ  تلسرأف  بهذ  هينج  اهل  يرتشأ  نأ  اهيف  بلطت  ةلاسرب  يمأ  تلـسرأ 
كلاذبو ةلسلسلا ، اب  تفاضأو  بهذلا  هينجلا  بغرت  اهنأب  يل  تلسرأف  جروج ، ةروص  هيلع  موسرم  هنأل  بهذلا  هينجلا  نم  الدب  ىلاعتو  هناحبس 
اهعفدأ فوس  بهذلا  ةميق  نأب  اهتدفأو  كاذو  اذه  نم  الدب  اهيلإ  تلسرأف  بهذلا  هينجلا  اهئارـش  ىلع  اهميمـصت  فالخب  رثكأ  ةفلكتلا  تحبـصأ 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

26825

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

ءارـش نم  رثكأ  جـحلا  يف  يتمهاسم  تفلكت  ةـميق  نأب  املع  بهذـلا  ءارـش  أدـبم  تضفرو  يتوخإ  عم  ةـمهاسملاب  جـحلا  ةـضيرف  يدؤتل  كل 
له يلاؤس  باطخ .  يأ  يل  اهلاسرإ  مدعل  ديدش  يسفن  قيـضب  نآلا  رعـشأو  نيرهـش ، يلاوح  كلاذ  ىلع  ىـضمو  اهنم  درلا  تأي  ملو  بهذلا ،

ظفح عمتسأ  مكتحيصن ؟  لعفأ  اذ  امو  يتدلاول ، اقاع  تحبصأ  اذهب  اهعم  يفرصتب 

162a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.54  ) ( 575  )  ( 335  ) 

 :- تايوتحملا  

ترصق1- ىربكلا  ةرمجلا  يمر  دعب  ةجحلا  يذ  نم  رـشاعلا  مويلا  يف  يمارحإ  نم  تللحت  امدنع  يتلئـسأو  جحلا ، ةضيرف  تيدأو  يلع  هللا  ىنم 
ثالثلا تارمجلا  يمر  دعب  رشع  يداحلا  مويلا  يف  ىرخأ  ةطقن  رعشلا ، لك  ريصقت  وه  دوصقملا  نأب  ملعأ  نكأ  ملو  يـسأر  نم  رعـشلا  ضعب 

جلثلا عضوب  الإ  مادقألا  ىلع  ريسلا  عيطتسأ  نكأ  ملو  اضيرم  تسل  ةفيعض  يتحـص  نأب  ةصاخو  ريـسلا  هعم  عيطتـسأ  اديدش ال  اقاهرإ  تقهرأ 
ماحزلا ةدـشل  تارمجلا  يمر  عيطتـسأ  يننأب ال  يباحـصأ  ينودافأ  تارمجلا  يمرل  يناثلا  مويلا  وهو  رـشع  يناـثلا  مويلا  يفو  يـسأر ، قوف 

اهدعبو ينع ، ةباين  رامجلا  يمرب  يباحـصأ  دحأ  تلكوف  سمألاب  يل  ثدح  ام  لثم  يل  ثدحي  نأ  نم  افوخ  يلع  ةريبك  ةقـشم  هيف  اذـهو  رحلاو 
يده يلع  بجي  لهو  حيحـص  يجح  له  يلاؤس  ملـسو ، هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ةرايزل  ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  مث  عادولا  فاوط  ىلإ  تبهذ 
هيدؤأ فيكف  يده  كانه  ناك  اذإو  هلك ، رعشلا  وه  رعشلا  ريصقتب  دوصقملا  نأب  اهتقو  ملعأ  نكأ  مل  تركذ  امك  يننأ  ًاملع  رعشلا  ريصقت  مدعل 

وه له  يتحص  فورظ  يف  هتحرش  امل  ارظن  ةجحلا  يذ  نم  رـشع  يناثلا  يف  ثالثلا  تارمجلا  يمرب  يباحـصأ  دحأ  ليكوتل  ةبـسنلابو  ىتمو ،
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. انوديفأ  لعفأ  اذام  مأ  حيحص 

ةرمعلا2- كسانم  ءادأ  عيمج  يف  يننوحـصنت  اذامف  ةرمعلا  ةيدأتب  موقأ  فوس  هللا  نذإبو  جحلا  اب  يلع  ىنم  نأ  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ركـشأ  الوأ 
ءاعدلا زوجي  لهو  يب ، ةصاخلا  ةرمعلا  ءادأ  دعب  ىفوتملا  يدلاول  ةيناث  ةرمع  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ةئيـشمب  اهيدؤأ  فوس  يننأب  املع  اهتابجاوو 

ظفح عمتسأ  يدلاو ؟  ةرمع  يتيدأت  ءانثأ  يسفنل 

ىلع3- عضوتو  ةـينآرق  تايآ  اعيمج  اهيلع  بوتكملا  ةـيبشخلا  تاحوللا  وأ  شامق  وأ  قرو  نم  تناكأ  ءاوس  تاحولو  تاـتفال  عضوت  اـم  اريثك  ىرن 
ىلع تاحوللا  هذه  طوقس  ببـس  يف  هللا  حمـس  ةناهإلل ال  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  مالك  ضرعي  امم  ةماعلا  عراوشلاو  رئامعلاو  دجاسملا  باوبأ 

ظفح عمتسأ  أطخلل ؟  ضرعتلا  نم  هللا  مالك  ةيامحل  ماهلا  عوضوملا  اذه  نأشب  مكتليضف  نم  هيجوتلا  وجرن  ةرذقلا ، تالحملاو  قيرطلا 

نع4- تدرو  يتلا  ةـيعدألاو  سولجلا  ءاـعدو  رفـسلا  ءاـعد  لـثم  مهباوبأ  ىلعو  مهتارايـس  ىلع  تاـقيرولا  نوعـضي  ساـنلا  نم  ضعبلا  دـهاشن 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

ظفح5- عمتسأ  ةلالض ؟  ةعدب  مأ  ةنسح  ةعدب  يه  لهو  ةعدب  ربتعت  ةحبسلا  له 

عوضوم6- وهو  باتكلا  نم  ةريخألا  تاحفـص  عبرألا  هتأرق  اـم  نمـض  نم  يدنقرمـسلا  ثيللا  يبأ  هفلؤمل  رئاـبكلا  لـهأ  ةـبوقع  نع  اـباتك  تأرق 
اذه مكيلع  رم  امبر  نكلو  ليوط  هنأل  هتأرق  ام  حرش  عيطتسأ  الو  تعمس  ام  ةدش  نم  يكبأ  ينلعج  امم  ةمايقلا  موي  لاوهأو  ةنجلا  تافـصاوم 

ظفح عمتسأ  هللا ؟. مكباثأ  انوديفأ  حيحص  هيف  درو  ام  لهو  باتكلا  اذه  يف  مكيأر  امف  هومتأرقو ، باتكلا 

162b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.76  ) ( 403  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

اهتلغ1- ذـخأو  اهتعارزب  موقي  غلبملاب  نهر  ضرتقملا  نم  ةـيعارز  ضرأ  ةـعطق  ىطعي  نأ  طرتشا  ضرقملا  نكلو  لجر  نم  ـالام  ضرتقا  لـجر 
امف هدي ، تحت  تناك  يتلا  ضرألا  نئادلا  هل  عجريف  هذخأ  امك  الماك  لاملا  نيدملا  عجري  ىتح  ضرألا  بحاصل  رخآلا  فصنلاو  اهفـصن  وأ  ةـلماك 

ظفح عمتسأ  طورشملا ؟  ضرقلا  اذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

مكيأر2- ام  ميهاربإ ، لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلـص  امك  دمحم  ديـس  لآ  ىلعو  دـمحم  ديـس  ىلع  لص  مهللا  تايحتلا  يف  نيلـصملا  ضعب  لوق 
ظفح عمتسأ  انديس ؟  انلوقب 

اذه3- نأ  املع  ةنـسلا  كلت  يف  ناضمر  رهـش  مصت  ملو  ةيرهـشلا  ةرودلا  اهتتأ  دقو  رمعلا  نم  رـشع  ةـعبارلا  يف  تناك  امل  اهنأ  ةـلئاسلا  لوقت 
رـشع ةـسماخلا  يف  تمـص  دـقو  لوقت  كلاذـب ، انل  ملع  الو  ملعلا  لهأ  نع  نيلزعنم  انك  اننأ  ثيح  يلهأ  لهجو  يلهج  نع  لوقت  جـتان  لـمعلا 

، غولبلا نس  نم  لقأ  يف  تناك  ولو  مايـصلا  اهيلع  مزلي  هنإف  ةيرهـشلا  ةرودلا  اهتفاو  اذإ  ةأرملا  نأ  نيتفملا  ضعب  نم  تعمـس  دـقف  كلاذـكو 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن 

تنك4- مايألا  ضعب  يف  يننأ  ثيح  ديدشلا  رحلاو  قاشلا  يلغش  مكحب  كلاذو  ناضمر  رهش  نم  مايألا  ضعب  ترطفأ  ينكلو  قئاس  لغتـشأ  تنك 
؟  اذه يلمع  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  كلاذك  ناك  اذإو  مايألا  هذه  يضقأ  نأ  يل  زوجي  له  رتم ، اولك  ةئم  ثالث  يلاوح  ةرايـسلاب  رفاسأ 

ظفح عمتسأ 

الو5- تويبلا  يف  ةالـصلاب  مهنورمأيو  دجاسملا  يف  ةالـصلا  نع  تويبلا  يف  مهدنع  نولغتـشي  نيذـلا  نيقئاسلا  نوعنمي  نميف  عرـشلا  مكح  ام 
عيطأو هللا  عيطأ  اونماء  نيذـلا  اهيأاي  ىلاـعت (  هلوق  ريـسفت  اـمو  تيبلا ، لـهأ  يأ  مه  اوجرخي  نأ  نودـيري  اوناـك  اذإ  ـالإ  جورخلاـب  مهل  حمـسي 

ظفح عمتسأ  مكنم ؟.)  رمألا  يلأو  لوسرلا 

ظفح6- عمتسأ  اهب ؟ )  تفاخت  الو  كتالصب  رهجت  الو  ىلاعت ( :  هلوق  ىنعم  ام 

-7 " ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هللا  يضر  ةريره  يبأ  نع  هحرش  ديرأو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  اثيدح  تأرق 
جوعأ لزي  مل  هتكرت  نإو  هترسك  هميقت  تبهذ  نإف  هالعأ  علـضلا  يف  ام  جوعأ  نإو  جوعأ  علـض  نم  تقلخ  ةأرملا  نإف  اريخ  ءاسنلاب  اوصوتـسا 

ظفح عمتسأ  ءاسنلاب ؟ "  اوصوتساف 

هيلع8- رانلا  قالطإ  نم  ًاذأ  صخـشلا  بيـصي  يأ ال  صاصرلا  قالطإ  نم  ةـيامحلل  وأ  نيعلا  نم  ظفحلا  ضرغل  امإ  باجحلا  عضو  جراد  اندـلب  يف 
هلوق ىلإ  دنتـسأ  ةعدب و  وأ  ةفارخ  هنأ  ملعأ  هللاو  يأر  نكلو  اريثك  يكبي  يذلا  لفطلا  ةـئدهت  ضرغ  يف  عضوي  وأ  باجحلل ، هسبلو  هللا  دـمحب 
تايآ ىلع  يوتحي  يذـلا  نأ  باجحلا  نولوقي  سانلا  ضعب  نايحألا  ضعب  يف  نكلو  وه ))  الإ  هل  فشاك  الف  رـضب  هللا  كسـسمي  نإو  ىلاـعت ((

عرشلا يأر  امف  اهئافش ، ىلإ  يدؤت  يه  ةيقرلا  نأل  ةبوتكم  ةيقر  نع  ةرابع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ةيعدأ  نم  ةيعدألا  وأ  نآرقلا  نم 
ظفح عمتسأ  مكرظن ؟  يف 

؟ 9- حيحـص اذه  لهف  عدافـضلاو  مامحلاو  الثم  ةافحلـسلا  لكأ  زوجي  هنأ  تعمـس  دقف  اهلكأ  مرحي  يتلا  ةيرحبلاو  ةيربلا  تاناويحلا  ةـفرعم  دـيرأ 
ظفح عمتسأ 

عمتسأ10- ةدافإ ؟. اذهب  وجرن  موصلا  لطبي  له  مالتحالا  كلاذـكو  يموص  لطبي  له  مدـلا  جرخو  تحرجو  تمـص  اذإ  الثم  موصلا  حرجلا  لطبي  له 
ظفح

163a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 421  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

اهيف1- تعقو  يتلا  تائيـسلاو  ةرتفلا  هذـه  يف  يرمع  نم  عاض  اـم  لـه  يلاؤسو  اـهنم  تجرخو  ةددـعتملا  قرطلا  نم  قرط  ةدـع  يف  تلخد 
لزألا نم  يلع  ابوتكم  ناك  اذه  لبق  ةلطابلا  قرطلا  هذـه  يف  لوخدـلا  نم  يلع  لصح  ام  لك  له  ايناث  يتبوتب ، ينع  ىحمت  مأ  يلع  ةـبوسحم 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  اذهب ، املاع  هللا  ناكو 

يف2- قبـس  ام  ىلع  يرجي  ءيـش  لك  ناك  اذإ  اميدـق  مهيلع  بوتكملا  يف  نوبذـعي  اذاملو  رافك  مهنأ  لزألا  نم  مهل  بوتكم  اـضيأ  راـفكلا  لـه 
ظفح عمتسأ  لزألا ؟ 

ىرخألا3- عديو  هبجعت  يتلا  ةأرملل  ناسنإلا  رايتخا  لخدي  كانه  مأ  امتح  كلاذ  هل  لصحيو  اهريغ  الثم ال  ةنالف  جوزتي  نالف  نأ  اضيأ  بوتكم  اذه  له 
تريغو ةأرملا  نم  بلطت  يتلا  ءاسنلا  ةريخ  نم  اهتدجو  ةرـشاعملا  دعب  نكلو  يرايتخا  نود  يمع  تنب  نم  جاوزلا  ىلع  يدلاو  ينربجأ  الثمف 

مث ةيهاركلا  هذه  لصحتو  اهب  جوزتأ  يننأ  يلع  بتك  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  له  اقباس ، اهل  ةيهارك  ركذـتأ  املك  مدان  انأ  نآلاو  امج  ابح  ةـيهاركلا 
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ظفح عمتسأ  اهبحأ ؟ 

-4، عوضوملا اذـه  كرتأو  نزحأو  اريثـك  عزفأو  ىلاـعتو  هناحبـس  هللا  قلخ  نم  يل  لوـقي  نأ  ىلإ  اذـه  قـلخ  نم  ناطيـشلا  يل  سوـسوي  اـنايحأ 
ظفح عمتسأ  يتايح ؟  يف  يلع  رثؤي  لهو  ساوسولا  اذه  هب  فرصأ  ام  ىلع  ينوديفأ 

يلع5- لهو  يبايثب  ةرمعلا  عيطتـسأ  له  ىوتفلا  مكنم  اوجرأو  لولـشمو  قاـعم  يننـأل  مارحـإلا  سبل  عيطتـسأ  ـال  نكلو  ةرمعلا  ءادأ  يف  بغرأ 
ظفح عمتسأ  ةرافك ؟ 

لوقو6- نومحرت )  مكلعل  اوتصنأو  هل  اوعمتـساف  نآرقلا  ئرق  اذإو  ىلاعت ( :  هللا  لاق  امك  نآرقلا  عمـسيو  تصني  مأ  ةحتافلا  أرقي  مومأملا  له 
ةءارقف مامإ  هل  ناك  نم  ثيدح "  لمحي  اذه  ىلعو  ملسم  هححص  اوتصنأف )  أرق  اذإو  اوربكف  . مامإلا ربك  اذإ  ملسو "  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا 

ظفح عمتسأ  نيعمتسملا ؟  ةوخإلل  اذه  نييبت  مكتليضف  نم  وجرن  ةيرهجلا ، ةالصلا  يف  ةءارق  هل  مامإلا  ةءارق  نأ  يأ  ةءارق "  هل  مامإلا 

163b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 395  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ديدجتلا ؟  كلاذ  نوكي  فيك  يمالسإلا ، هقفلا  ديدجت  ىلإ  ةوعدلا  اهنم  ةريثك  تاوعد  نادوسلا  يف  اندنع  رهظ  دقل 

عم2- تازافقلا  هذه  سبل  مكح  امف  ةسردملا ، ىلإ  نيبهاذ  نوكن  امدنع  وأ  لزنملا  نم  نيجراخ  نوكن  امدنع  دوسأ  اهنول  دـيلا  تازافق  سبلن  اننإ 
ظفح عمتسأ  ةباجإ ؟  مكتليضف  نم  وجرن  يعيبطلا ، اهلكش  نم  لمجأ  ديلا  لكش  لعجت  اهنأ  ملعلا 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟  يف  يعرشلا  مكحلا  ام  لماح ، اهنأب  رهظ  رهشأ  ةعبس  دعبو  هتجوز  قلط  لجر 

نأب4- مدآ  نبا  رمأيـس  هنأ  لاق  هرـش  نم  هللاب  ذوعن  ناطيـشلا  نأو  هتقلخ  نم  ناسنإلا  ريغي  نأب  ىـضري  ىلاـعتو ال  هناحبـس  هللا  نأ  ملعن  نحن 
تارـشاولا و تاـصمنتملاو و  تاـصمانلا  هـللا  نـعل  لاـق ( : هـنأ  هـنع  يور  دـق  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  نأو  هـللا  قـلخ  نـم  اوريغي 

يه نعللا  ةـلع  نأكو  هللا " قلخل  تاريغملا   " ثيدـحلا ةـياهن  يفو  تالـصوتسملاو )...  تالـصاولاو  تاـجلفتملاو  تاـجلافلاو  تارـشوتسملا 
براشلا صقو  ناتخلا  اـهنم  ركذأ  ةرطفلا ، نم  يتلا  يهو  اـهيلع  ثوثحمو  ةدومحم  رييغتلا  نم  اـعاونأ  كاـنه  نأ  ملعأو  هللا ، قلخل  نهرييغت 

اهيلع نعللا  ليلدـب  اهتيهارك  ىلع  صوصنم  تارييغت  كانهو  اموي  نيعبرأ  اهكرت  يف  انل  صخر  هنأو  رفاظألا ، صقو  طـبإلا  فتن  ةـناعلا و  قلحو 
يف دئازلا  رعـشلا  ةلازإ  دصقأو  اهرمأ  يلع  تهبتـشا  رومألا  ةيقبو  ةرطفلا  نم  يه  ذإ  اهيلع  ثحلاو  اهبابحتـسا  ىلع  صوصنم  تاريغت  كانهو 

تاهبتشملا رومألا  نم  هربتعن  الثم  وأ  هتلازإ  مدع  يغبني  يلاتلابو  هللا  قلخ  يف  ةماعب  رييغتلا  نم  هتلازإ  ربتعت  له  ىرت  ايف  نيلجرلاو  نيعارذلا 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  اهنع  تكس  يتلا  رومألا  نم  اهنأ  ربتعن  مأ  اننيدل  ءاربتسا  اضيأ  هليزن  يلاتلابو ال  اهتحابإ  الو  اهميرحت  رهظي  يتلا ال 

اذاملو ال تاهبتـشملا  نم  رمألا  اذه  ربتعن  اذاملو ال  ةحابإلا  وأ  يهنلاب  حرـصي  هيلع  رثعأ  مل  رخآ  صن  دجوي  مأ  هليزنف  ةصخرو  ةيفاع  انل  نوكتف 
فتنلاب رييغتلا  يف  عقن  ىتح ال  قلحلا  وأ  صقلاب  رعـشلا  كلذ  ةلازإ  نكمي  هنأ  يأر  كانه  نأ  تعمـس  دقو  اهيلع  توكـسملا  رومألا  نم  هربتعن 

ظفح عمتسأ  ليلدلاب ؟  كلذ  ةفرعم  ديرأ  يننكل 

ةنـسلا5- نم  صن  دجوي  لهو  هجولا  ليمجت  يف  اهرثأ  مولعمو  هللا ، قلخل  رييغتلا  نم  اذه  ربتعي  وأ  هجولا  ىلع  ةنولملا  قيحاسملا  عضو  زوجي  له 
؟  ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  كلاذ  حابأو  نههوجو  ىلع  ةـنولملا  قيحاسملا  نعـضي  نك  لوـألا  تاملـسملا  ةوسنلا  نأ  ربخي  نآرقلا  نم  وأ 

ظفح عمتسأ 

اذإ6- لهو  ةيضاملا  ةدملا  نع  يلامل  يدادرتسا  تقو  وأ  ضرقلا  تقو  لاملا  اذه  ةاكز  عفد  يلع  بجي  له  تاونـس  ةدعل  ام ال  ادحأ  تضرقأ  اذإ 
ةاكز عفد  هيلع  له  لأسأ  ءانبلل ، الام  هدنع  رفوتي  ىتح  لزنملا  كلاذ  ءانب  رخأو  اهيلع  ءانبلا  كلذ  رخأو  هل  الزنم  اهيلع  ينبيل  اضرأ  دـحأ  ىرتشا 

ظفح عمتسأ  ضرألا ؟  هذه  نع 

يف7- بتكلا  نم  ريثكلا  تأرق  دقو  تاونـس  ذنم  هسبلب  تمزتل  دقو  ندـبلا  لكل  رتاسلا  باجحلا  ةيعرـشب  تعنتقا  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  دـمحب 
، بازحألاو رونلا  ةروس  لثم  روسلا  ضعب  ريـسفت  ءانثأ  يف  باجحلا  عوضومل  اعبط  ضرعتت  يهو  ةـفلتخملا  ريـسفتلا  بتك  ةـصاخو  باجحلا 

ةيمهأو ةيمأ  ينب  رصع  يف  نيدشارلا و  هئافلخو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  دهع  يف  تاملسملا  سبل  نيب  قفوأ  فيك  يردأ  يننكلو ال 
ظفح عمتسأ  ءاسنلا ؟  عيمج  ىلع  اضرف  هارأ  داكأ  يذلا  باجحلا 
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يف8- عرـشلا  يأر  امف  لاملا  نم  اريبك  اغلبم  لباقم  الثم  متآملا  يف  هتايح  يف  اهيلع  دـمتعي  ةـنهمك  ميركلا  نآرقلا  ةءارق  ذـختي  نمل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  مكرظن ؟ 

164a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 418  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

ءيـشلا1- اذه  نأب  ملعلا  عم  تيملل ، ةبـسنلاب  مهمو  يرورـض  ءيـش  متآملا  ةماقإ  نأب  نودقتعي  نيذلا  كئلوأل  ةملك  هيجوت  مكتليـضف  نم  اوجرأ 
ظفح عمتسأ  ةحيصن ؟  اذهب  وجرن  رثكأ ، لامب  ذخأيو  نسحأ  ئراقب  يتأي  نميف  قباستلا  لاجم  ذخأي 

ادحاو2- ذخأف  مامإلا  سماخلاو  ةعبرأ  مهددع  ةعامج  مهو  ثدح  مامإلل  لصحو  تاعكر ، ثالث  اكردأف  رهظلا  ةالص  ءادأل  عرسأ  نيلصملا  نم  نانثا 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  وجرن  ةصقان ، هتالص  اضيأ  هليمزو  ةصقان  هتالصو  ةالصلا  متت  فيكف  نيرخأتملا ، نم 

بجعلا3- نمو  ةلدألا ، نع  ثحبلا  يف  يرمع  ينفأ  له  لاقو  راثو  بضغ  ليلدلاب  بلوط  نإف  ليلد  نودب  يتفي  ملعلا  ىلإ  نوبـستني  نمم  كانه 
هاوتف يف  اضيأ  مكحلا  امو  ملعلا  ىلإ  بسنتي  يذلا  اذه  يتلوقم  يف  مكحلا  امف  ليلدلا ، نع  لأسي  ملاعلا ال  نأب  هيدـيرمو ... هذـيمالت  ملع  هنأ 

هلاح نم  ءاتفتسا  يف  مكحلام  مث  ليلدلا  نع  لأسي  ملاعلا ال  نأب  هيديرمو  هذيمالت  ةلوقم  يف  مكحلا  امو  ليلدلا  بلط  نم  هبضغو  ليلد  نودب 
ظفح عمتسأ  ةلدألاب ؟  ةعوفشم  ةباجإلا  نوكت  نأ  ىلع  اريخ  هللا  مكازج  ريطخلا  رمألا  اذه  يف  انوتفأ  اذهك 

نإو4- عدبلا ، نم  دعي  كلاذ  نأ  مأ  جرح  كلاذ  يف  لهف  مكافاعو ، هللا  مكافش  مهل  لوقيف  متيفش  ءالخلا  نم  جرخي  نمل  نولوقي  رصم  يف  اندنع 
ةءارق يف  مامإلا  أدبي  ملو  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  مامإلا  فلخ  ةحتافلا  ةءارق  نم  غرف  اذإ  يلصملا  هلعفي  يذلا  امو  ليلدلا ، وجرنف  عدبلا  نم  ناك 

ظفح عمتسأ  ةروسلا ؟  ةءارق  يف  أدبي  مأ  ىرخأ  ةرم  ةحتافلا  ةءارق  ديعي  مأ  تكسي  له  ةروسلا ،

ظفح5- عمتسأ  حيضوتلا ؟  وجرن  ناويح  ةروص  ىلع  يتأت  لهو  ةكئالملا ، قلخ  نع  ةذبن  انوطعت  نأ  مكتليضف  نم  دون 

ظفح6- عمتسأ  طقف ؟  رغصألا  ثدحلا  دنع  مأ  ءوضو  لك  دنع  ءاجنتسالا  له 

ظفح7- عمتسأ  ريغلا ؟  دنع  اريجأ  لمع  يف  ناسنإلا  نوكي  امدنع  اصوصخو  ءوضولا  ءانثأ  براوجلا  ىلع  حسملا  يف  مكحلام 

164b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.72  ) ( 329  )  ( 164  ) 

 :- تايوتحملا  

نمو1- مكباقعأ  ىلع  متبلقنا  لتق  وأ  تام  نإفأ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الإ  دـمحم  اـمو  ىلاـعت ( :  هلوق  ريـسفت  مكتليـضف  نم  وجرن 
ظفح عمتسأ  نيركاشلا ؟ )  هللا  يزجيسو  ائيش  هللا  رضي  نلف  هيبقع  ىلع  بلقني 

ظفح2- عمتسأ  ءيش ؟ )  لك  قطنأ  يذلا  هللا  انقطنأ  اولاق  انيلع  مهتدهش  مل  مهدولجل  اولاقو  ةيآلاو ( : 

ظفح3- عمتسأ  اركذ ؟ )  هنم  مكيلع  ولتأس  لق  نينرقلا  يذ  نع  كنولأسيو  ىلاعت ( :  هلوق  نع  لأسي  عمتسملا 

ظفح4- عمتسأ  تنيزاو ؟ )  اهفرخز  ضرألا  تذخأ  اذإ  ىتح  ةيآلا ( :  نع  لأسي  اضيأ 

165a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 385  )  ( 209  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهيجوت ؟  مكتليضف  نم  وجرتف  يصاعملا ، ضعب  تبكترا  ةأرما 

ظفح2- عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  هنم ، الهج  جحلاب  مرحم  وهو  هتجوز  عقاو  لجر 

صخـش3- يأ  دنع  ةرومأم  نوكأ  نأ  بحأ  انأو ال  يلع  هترطيـس  ضرفي  نأ  ادحأ  بحأ  لوقت ال  اهرمع ، نم  رـشع  ةـسداسلا  يف  ةاتف  اهنأب  لوقت 
مدقت اهنأب  لوقت  جاوزلا ، ةركف  ينهذ  نم  تجرخ  اذه  تدـجو  امنيحو  يلإ  يتأيو  الإ  ءيـش  بلطأ  ثيح ال  يلهأل  ةبـسنلاب  ءيـش  لك  انأو  ناك 

انأو ال يلهأ  دنع  ةمركم  انأو  لوقت  اهتـسارد ، لامكإ  ديرت  اهنأ  ةجحب  تضفر  لوقت  نكلو  اهرمع  نم  رـشع  ةسماخلا  يف  يهو  باش  اهتبطخل 
نأ يل  قحي  له  يلاؤس  هدـيرأ ، يننأل ال  خـبطملا  لخدأ  نأ  بحأ  الو  اقلطم  خـبطلا  نم  فرعأ  انأو ال  سكعلا  لب  ةـحيبق  يننـأل  جاوزلا  ضفرأ 

، اذام مأ  عرشل  ةفلاخم  هيف  ضفرلا  اذه  له  مالـسلاو ، ةالـصلا  هيلع  هيبن  بحأ  يننأ  امك  هللا  بحأو  ينيد  بحأ  يننأ  املع  ايئاهن  جاوزلا  ضفرأ 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟. مكتليضف  نم  وجرن 

ظفح4- عمتسأ  اذك ؟  لمعأل  فحصملاو  لوقي  نأ  لثم  فحصملا ، ىلع  فلحلاو  فحصملاب  فلحلا  زوجي  له 

حيضوتلا5- وجرن  مهنع ، هللا  يضر  ةباحصلا  ضعب  ضغب  ىلإ  يدؤي  امم  ةحيحص  ريغ  ةقيرطب  يمالسإلا  خيراتلا  سردي  ةيمالـسإلا  دالبلا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكنم  وجرن  كراعملا ، ضعب  فقوم  نع  ةصاخ 

165b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.86  ) ( 400  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

نكي1- مل  هنأ  ثيح  عورـشملا  تلمعو  كلم  ضرأ  نامـضب  ةيونـس  ةدئافب  غلبملا  اذهو  نجاود  ةـعرزم  عورـشم  لمعل  كنبلا  نم  اغلبم  تضرتقا 
يه امو  ابر  ربتعي  غلبملا  اذه  له  يلاؤس  دادسلاب ، موقأ  يكل  لمعلل  ةكلمملا  ىلإ  روضحلل  تررطـضا  ىتح  نيدـلا  اذـه  دادـسل  يزجم  حـبرلا 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  يبلقو  يريمض  حيرأ  يكل  انوديفأ  عورشملا  اذهل  عفدت  يتلا  ةاكزلا 

يبنلا2- نع  تبث  لهو  نفدلا  نم  ءاهتنالا  دعب  ةظعوم  ميدقتب  وأ  ثيدحلاب  نوموقي  ناوخإلا  ضعب  دهاشن  اننأل  تيملا  نفد  دعب  ةظعوملا  زوجت  له 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  نفدلا ، لبق  وأ  نفدلا  دعب  ةظعوملا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ظفح3- عمتسأ  زوجت ؟  ةلاحلا  هذه  يف  ةظعوملا  له  ةيزعتلا ، ديري  نم  مهدصقيو  تيملا  تيب  دنع  ناونص  يف  سانلا  عمتجي  نادوسلا  يف  اندنع 

اي4- مكحلا  امف  طقف  اهقنعو  اهيفكو  اههجو  رهظت  اهنأ  ءارآلا  هذـه  نمو  اهبيطخ  مامأ  ةـبوطخملا  اهرهظت  يتلا  ءازجألا  يف  ءارآلا  تفلتخا  لوقت 
ظفح عمتسأ  مكرظن ؟  يف  لضفألا  وه  امو  اهتبطخ  دارأ  نمل  اهرعش  ةبوطخملا  ترهظأ  ول  اميف  خيشلا  ةليضف 

تقو5- يف  بهذت  الو  ءيـش  اهنم  رهظي  رتاس ال  باجح  يف  نوكتو  اهتاجاح  ءاضقل  قوسلا  ىلإ  ةأرملا  جورخ  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  لاجرلا ؟  ماحدزا 

عيمجو6- وه  ةيميهاربإلا  ةالـصلا  ءادأب  موقي  مامإلا  نأ  يهو  هريغ ، يف  اهارأ  مل  تاداع  هيف  تيأر  ينكلو  ةعمجلا  هيف  يلـصنو  دجـسم  انيدل  دجوي 
توصب نوللهيو  نوحبسيو  يسركلا  ةيآ  نوؤرقي  ايناث  مأ ال، زئاج  اذه  لهف  ةبطخلا ، لبق  كلذ  يعامج و  لكشبو  لاع  توصب  دجـسملا  يف  نم 

مامإ لاقف  زوجي  اذه ال  نإ  مهل  تلقو  مهتحـصن  دقو  ملـسو ، هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  حور  ىلإ  ةـحتافلاب  نومتخيو  اضيأ  يعامج  لكـشبو  لاع 
عم مهلو  انل  حيضوتلاو  ةيفاشلا  ةباجإلا  خيشلا  ةليضف  اي  مكنم  وجرنف  كلاذ ،  ضفر  هنكلو  ليلدلا  هنم  تبلطف  ةبحتسم  وأ  ةنس  اهنإ  دجـسملا 
؟  ةـلطابلا تاداقتعالاو  تافارخلا  نع  ادـيعب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هلوسر  ةنـسو  هللا  باتكب  كسمتمو  ميقتـسم  دـمحلا  هللو  يننأـب  ملعلا 

ظفح عمتسأ 

؟ " 7- رفاكلا ةنجو  نمؤملا  نجس  ايندلا  ملسو "  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هللا  يـضر  ةريره  وبأ  هاور  يذلا  ثيدحلا  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ 

166a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.78  ) ( 385  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

وجرن1- اهعطقي )  ال  ةياور (  يف  داز  ةنـس )  ةـئم  اهلظ  يف  بكارلا  ريـسي  ةرجـشل  ةـنجلا  يف  نإ  ملـسو ( :  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لوق 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  ثيدحلا  اذه  حرش 

جالعلا2- متو  ىلك  ليـسغ  تلمعو  هللا  اهظفح  ةلودلا  ةطـساوب  ةـيكيرمألا  ةدـحتملا  تايالولا  ىلإ  تلقنو  يولك  لشف  وهو  ضرمب  تبـصأ  دـقل 
موصلا نم  اضيأ  روتكدلا  ينعنمو  ضرملا  ببسب  كرابملا  ناضمر  رهش  مصأ  ملو  رارمتسا  اب  مد  روهظ  ليسغلا  ءانثأ  يف  ناكو  نيتنس  ةدمل 
ضرملا ءانثأ  يف  ةيرجه  عبرأو  ةئم  عبرأو  فلأ  ماع  ناضمر  رهش  ءاجو  ىرسيلا  ةيلكلا  يف  باهتل  يل  ببس  دقو  طغضلا  وه  ضرم  لوأ  ناكو 

لاوش رهـش  ءاج  كلاذ  دـعب  الماك  ارهـش  ناضمر  رهـش  مايأ  يف  مايـصلاب  تمقو  روتكدـلا  مالك  تضراعو  موصلا  نم  اـضيأ  روتكدـلا  ينعنمو 
يلع له  فرعأ  نأ  ديرأ  نآلاو  ىلاعت ، هللا  نم  ءيـش  لك  هل  تلقف  كدنع  ةيلكلا  تلـشف  دـقل  يل  لاقف  ليلاحتلا  ضبل  روتكدـلا  ىلإ  تبهذو 
ماع يف  ةيلكلا  تعرز  دقلو  دمحلا  هللو  مويلا  امأو  يتايح ، ىلع  ظفاح  يذلا  روتكدـلا  مالك  تضراع  يننأل  الوأ  ىلاعت  هللا  دـنع  مثإ  هيلع  لهو 
نأل مايـصلا  مدعب  روتكدلا  ةحيـصن  تلازالو  ةعاس  نيرـشعو  عبرأ  جالعلا  لمعتـسأ  انأو  ةيلكلا  ةعارز  موي  نمو  موي 27  رهـش 11  يف   1406

، تاونسلا هذه  يف  ناضمر  مصأ  ملو  نيتنس  يلع  ىضم  ةيلكلا  تعرز  يذلا  مويلا  نم  يننأب  املع  يعيبطلا ، اهعـضو  ذخأتو  ىفـشت  مل  ةيلكلا 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ينوديفت  نأ  ىلاعت  هللا  نم  وجرأف 

نيئرقملا3- مكح  ام  اضيأو  ةلبطلاو  دوعلاو  رامزملا  نولمعتسي  مهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نوحدمي  نميف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مهرجأ ؟..... نم  ىفوتملا  ةلئاع  ىلع  نوطرتشي  نيذلا 

مدقلا4- ركذي  ملو  ةالـصلا "  يف  نيفكلاو  هجولا  الإ  ةروع  اهلك  ةأرملا  نأب  لاق " : ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  هانعم  ام  يذـلا  ثيدـحلا 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟. يف  مدقلا  رهظي  نأ  زوجي  لهف 

ظفح5- عمتسأ  اذه ؟  لثم  يف  ةالصلا  زوجت  له  ناويحو ، ناسنإ  موسر  اهيلع  دجوي  يتلا  تاره  وجلا  ضعب  اهدنعو  ةاتف  اهنأب  لوقت 

مأ ال6- خيـشلا  ةليـضف  اي  حيحـص  اذه  له  مد  كيلع  نإ  لوقي  ضعبلاف  باجحلا  عضن  اهنمـض  نمو  جحلا  ةضيرف  ءادأ  ىلإ  ةكم  ىلإ  بهذن  امدـنع 
ظفح عمتسأ  ةفرشملا ؟  ةبعكلا  راوجب  نحنو  هجولا  نع  باجحلا  فشكن  نأ  زوجي  لهو 

وجرأ7- ةحيحص  تناك  اذإو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  اياصو  باتك  يف  تدرو  امك  حيباستلا  ةالص  مكح  ام  يل  اونيبت  نأ  مكتليضف  نم  وجرأ 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازجو  نوكت  فيك  ليصفتلاب  انل  اوحرشت  نأ  مكتليضف  نم 

عطقأ8- مل  ينأ  ملعلا  عم  تاونس  ثالث  براقي  ام  يبايغ  ةرتف  تناكو  يعضو  نسحأ  يكل  ينطو  نم  ترفاس  يتجوز ، نم  نانبا  يلو  جوزتم  انأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مثإ  يلع  لهو  قح  عرشلا  يف  اهل  له  خيشلا  ةليضف  رارمتساب ، ةلسارملاو  فيراصملا  يتجوز  نع 

ظفح9- عمتسأ  اهب ؟  لمعلا  انل  زوجي  لهف  اهيلع ، دكؤي  ملو  اهنس  وأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  اهنسي  مل  رومأ  كانه 

166b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 401  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

امنيح1- انيلع  مالـسإلا  ةيحت  نودري  مهارن  مهلحنو  مهللم  فالتخا  ىلع  رافكلا  نم  مهبلاغو  قرـشلاو  برغلا  عم  كاكتحالل  ةجيتنو  مايألا  هذه  عم 
ظفح عمتسأ  مههاجتا ؟  انيلع  بجي  اذامف  مهعم  لباقتن 

ةمئأ2- أدب  ةريخألا  ةنوآلا  يف  هنأ  عم  رجفلا  وأ  ءاشعلا  وأ  برغملا  لثم  ضرفلا  ةالص  يف  تنق  هنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  درو  له 
اهركذ وجرأ  ةحيحص  ثيداحأ  كانه  لهو  ةلدألا ، ركذب  خيشلا  ةليـضف  مركتلا  وجرأ  رجفلاو  ءاشعلاو  برغملا  ةالـص  يف  نوتنقي  اندنع  دجاسملا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب 
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ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟  اوديعي  نأ  مهيلع  لهف  اديدحت  اهتهج  اوملعي  مل  مهو  ةلبقلا  ةهج  ريغ  ىلإ  ةعامج  ىلص  اذإ 

ةـسدكم4- تالـصاوملا  يتيلك ، ةصاخو  ةطلتخم  يهو  يلزنم  نم  رتم  اوليك  نيرـشع  يلاوح  دعبت  اهنأ  ملعلا  عم  ةعماجلا  ىلإ  بهذأ  نأ  زوجي  له 
ةرورـض ربتعت  هذه  له  تاناحتمإلا ، تاقوأ  يف  ةصاخو  يهجو  نع  باقنلا  عفر  ينم  نوبلطي  ةعماجلا  لوخد  دـنع  اضيأو  اعم  ءاسنلاو  لاجرلاب 

؟  نيروجأم ينوديفأ  رصعلا ، اذه  يف  حالس  نوكتو  ةداهـش  ذخآ  نأ  دب  يننأ ال  ةجحب  يباهذ  ىلع  مهرارـصإ  عم  يلهأ  يـصعأ  نأ  يل  زوجي  لهو 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  بودنم ؟  لمع  اهتليلو  ةعمجلا  موي  فهكلا  ةروس  ةءارق  له 

ظفح6- عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  تايآلا  هذه  ىنعم  ام  قسع )   ( ) مح صعيهك ( )  ق ( )  ملا ( )  اهتيادب (  يف  روسلا  نم  ريثك  يف 

ظفح7- عمتسأ  هب ؟  دوصقملا  امو  ناهربلا  ىنعم  ام  هبر )  ناهرب  ىأر  نأ  الول  ىلاعتو ( :  كرابت  هللا  لوقي  ةروس  يف 

167a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.80  ) ( 366  )  ( 181  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- كلاذ يف  بابسألا  ام  ىرت  انل  بجتسي  ملو  هللا  وعدنو  اريثك  وعدن  نحن  خيشلا  ةليضف  مكل )  بجتـسأ  ينوعدا  ىلاعتو ( :  كرابت  هللا  لوقي 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  ةطسوتملا ؟  يف  سردم  هنأ  ثيح  هيلع  ةءارقلاو  ىمعألل  اههجو  فشكت  نأ  ةاتفلل  زوجي  له 

هذه3- يف  ةرافك  هيلع  لهف  يناثلا ، رهشلا  ىلإ  اهضعب  رخأف  اعيمج  اهلمكي  نأ  عطتـسي  ملف  ام  رهـش  ةيادب  يف  مايأ  ةرـشع  موصي  نأ  رذن  لجر 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟ 

167b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 419  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اوباحت ؟ "  اوداهت  ثيدح "  كانهو  ةيدهلا ، هذه  ذخأ  مكح  ام  ةلماعم ، هدنع  كل  لجرل  ىدهت  يتلا  ةيدهلا 

هيلإ2- راشأف  ةيحللا  يف  سأرلا  رئاث  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لجر  ىتأ  لاق :  هنع  هللا  يـضر  راسي  نب  ءاطع  نع  ثيدـحلا  اذـه  ىنعم  ام 
سأرلا رئاث  مكدحأ  يتأي  نأ  نم  اريخ  اذه  سيلأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لاقف  عجر  مث  لعفف ، هرعش  حالـصإب  هرمأ  هنأك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  ثيدحلا  اذه  لهو  ثيدحلا  اذهب  دوصقملا  ام  لاؤسلا  كلام  هجرخأ  ناطيش "  هنأك 

ظفح3- عمتسأ  جاجدلا ؟  محل  ةصاخ  ةفصبو  جراخلا  نم  انلصت  يتلا  ةدمجملا  موحللا  لكأ  مكح  ام 

دقو4- ملـسم  صخـش  ةافو  دعب  ءاعدلا  نم  راثكإلاو  نآرقلا  ةوالت  صوصخب  رخآ  صخـش  نيبو  ينيب  راد  شاقن  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ينهذ ؟  نم  ةريحلاو  كشلا  عطقأ  ىتح  خيشلا  ةليضف  اي  انوديفت  نأ  وجرأ  ةعدب ، اذه  نأب  صخشلا  اذه  يل  لاق 

امب5- اهئاطعإب  موقت  دولومب  اهتاقدـص  ىدـحإ  تقزر  اذإ  اهنأ  ثيح  مويلا  ءاسنلا  ضعب  هلعفت  اـميف  مكرظن  يف  خيـشلا  ةليـضف  عرـشلا  يأر  اـم 
عمتسأ عرـشلا ؟  يف  لصأ  هل  له  لكاشملا ، ضعب  ببـسيو  جوزلا  لهاك  لغـشي  دـق  لاملا  نم  ريبك  غلبم  نع  ةرابع  وهو  ةـلافحل  اب  ىمـسي 

ظفح

ظفح6- عمتسأ  اعيمج ؟  اهنوقحتسي  له  دصقأ  يأ  مهنم  لكل  ةاكزلا  بجت  لهو  ريقفلاو  نيكسملا  نيب  قرفلا  ام 

ظفح7- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  ميلعتل  نكامأ  يفو  سرادملاو  دجاسملا  ءانب  يف  ةاكزلا  قفنت  نأ  نكمي  له 

موي8- مايص  ناسنإلا  ىون  اذإ  نكلو  تبسلا  موي  كلاذكو  رخآ  مويب  هقحلأ  وأ  مويب  هقبـس  اذإ  الإ  ادرفنم  ةعمجلا  موي  مايـص  زوجي  هنأ ال  فرعن  نحن 
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مايص ىون  اذإ  كلاذكو  ةعمجلا  مايص  محك  امف  يعرـش  ريغ  وأ  يعرـش  رذعل  تبـسلا  مصي  مل  نكلو  تبـسلا  هدعب  موصيـس  هنأ  ىلع  ةعمجلا 
ظفح عمتسأ  دحألا ؟  موي  مصي  ملو  طقف  تبسلا  ماصو  دحألاو  تبسلا 

168a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 388  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مارحلا ؟  هللا  تيبب  ةبعكلا  تيمس  اذامل 

لجر2- يأل  اهتيأر  مدـعو  ايئاهن  تيبلا  نم  اهجورخ  مدـع  وه  حيحـصلا  له  اهجوز  ىفوتي  يتلا  ةأرملل  ةبـسنلاب  مالـسإلا  يف  ةدـعلا  موهفم  وه  ام 
ظفح عمتسأ  لافطأ ؟ يدنعو  ةفظوم  يننأب  املع  ارشعو  رهشأ  ةعبرأ  يه  يتلا  ةدعلا  ةدم  ءاهتنا  ىتح 

يف3- يناثلاو  ةنجلا  يف  وهف  ةنجلا  يف  ناك  نإ  هدعقم  ىلإ  بهذ  دحاو  لك  نكي  ملأ  ربقلا  يف  هعم  يلـصي  ناسنإ ال  لوخدـب  تيملا  ىذأتي  فيك 
ظفح عمتسأ  يذأتلا ؟  نوكي  فيك  مأ  رانلا  يف  وهف  رانلا 

ظفح4- عمتسأ  ىولبلا ؟  نم  مأ  معنلا  نم  لاملا  له 

ظفح5- عمتسأ  امثآ ؟  نوكي  له  اهبحي  يأ ال  هتجوز  ضغبي  يذلا  له 

اهب6- نوبذعيس  يتلا  رانلا  له  رانلا  نم  اوقلخ  مهو  مهباذع  نوكي  فيكف  ميمحلا  رانب  هللا  مهدعو  مومسلا  ران  يأ  رانلا  نم  ةقولخم  نيطايـشلا 
ظفح عمتسأ  اهفرعن ؟  يتلا  ريغ 

؟ 7- لمعأ اذ  ام  ينودـيفت  نأ  مكنم  وجرأف  هتايح  ءانثأ  موصلا  ةـضيرف  الو  ةالـصلا  ةـضيرف  دؤي  مل  نيثـالثلاو  ةـيناثلا  يف  هرمعو  يفوت  دـلو  يدـل 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  حبصلا ؟  ةالص  يفوأ  برغملا  يف  وأ  ليللا  يف  تيملل  ةحتافلا  ةءارق  يف  مكرظن  يف  عرشلا  يأر  ام 

168b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 366  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

ولو1- عيطتسي  ام  ردقب  اهيلصي  نأ  ىلع  سابعلا  همع  اهب  ىصوأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  انديس  نأو  حيباستلا  ةالص  اهمسا  ةالص  نع  تعمـس  دقل 
ظفح عمتسأ  ةدحاو ؟  ةرم  رمعلا  يف 

اهنم2- يلو  لبإلا ، نم  رـشع  ةسمخ  هردق  قادص  ىلع  انقفتا  دـقو  ماع 1983  يف  ةـيلاموص  نم  جوزتم  ةيـسنجلا  يلاموص  هنأب  لئاسلا  لوقي 
اهنمث لداعي  ام  اهيطعأ  نأ  نكمي  لهف  نبا  يدنع  دـجوي  نكلو ال  ينم  هبلطت  مل  اهنأب  املع  يلع  نيد  هنأل  اهقادـص  اهيطعأ  نأ  دـيرأو  دالوأ  نآلا 

ظفح عمتسأ  ادقن ؟ 

امئاد3- يندوارت  نكلو  هلل  دمحلاو  ناميإلاب  نئمطم  يبلق  لجو  زع  هللا  بضغي  ائيش  لعفأ  ملو  اقح  هللا  دبعأ  رمعلا  نم  نيرشعلا  يف  باش  انأ 
اذإ جرح  كانه  لهف  ةحلاصلا ، ةدابعلا  هتدابعو  هللا  ركذ  نع  لئازلا  اهعاتمو  ايندـلا  ينيهلت  نأ  ةيـشخ  جوزتأ  نأ  دـيرأ  يأ ال  جاوزلا  مدـع  ةركف 

ظفح عمتسأ  جاوز ؟  نودب  يرمع  تينفأ 

اذه4- يف  اوكش  مهنأ  الإ  قيرطلا  بناج  ىلع  ريدغلاو  ارطمم  ناك  وجلا  نأ  عم  ءوضولل  ءام  مهعم  سيلو  رفس  يف  مهو  ةالصلا  مهتكردأ  ةعامج 
اذـه اولمعتـسا  دـق  لامعلا  ءالؤه  نوكي  نأ  نم  افوخو  نيملـسمب  اوسيل  قيرطلا  ىلع  نولمعي  الامع  كانه  نأ  اميـس  رهاط ال  ريغ  هنأب  ءاملا 

ام ءاملا ، اودجو  ةالـصلا  تقو  ءاهتنا  لبقو  رابغ  كانه  سيلو  ةلتبم  تناك  ضرألا  نأ  عم  اومميتو  ءاملا  اذه  لامعتـسا  مدع  اوررق  مهنإف  ءاملا 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56154
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56154
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3603
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3603
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56155
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56155
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56156
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56156
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56157
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56157
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56158
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56158
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56159
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56159
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56160
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56160
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56161
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56161
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56162
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56162
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3604
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3604
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56163
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56163
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56164
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56164
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56165
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56165
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56166
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56166
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


نينثإلا5- يموي  موصأ  فوسف  توملا  اذه  نم  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ينذقنأ  نإ  ةلاحلا  هذه  يف  ترذنو  قرغلا  ينكردأ  ابيرقت  تاونـس  رـشع  لبق 
 ( نيميلا ةرافك  رذنلا  ةرافك  ملـسم (  حيحـص  يف  يذلا  ثيدحلا  ةءارقل  موصلا  تكرت  مث  مايأ  تعـضب  اهنم  تمـصف  يتايح  ةـليط  سيمخلاو 

مايألا موص  يلع  لهف  كلاذك  نكي  مل  نإو  خيشلا  ةليضف  حيحص  اذه  يلمع  لهف  ةيضاملا  تاونس  رـشعلا  ةليط  مصأ  ملو  ينيمي  نع  ترفكف 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  ةبوتلاو  نآلا  ذنم  موصلا  ينيفكي  مأ  ةيضاملا  نينسلا  يف  اهترطفأ  يتلا 

نحن6- يتلاخ  يتانب  نم  جوزتن  نأ  انل  زوجي  لهف  روكذـلا ، يتوخإ  نم  ادـحاو  تعـضرأ  دـق  يتلاخ  نأ  نيح  يف  يتلاخ  تنب  تعـضرأ  دـق  يمأ  نإ 
الو عاضرلا  نم  ةوخإ  نوكن  يتلاخ  تانب  تانبو  يتوخإو  نحن  مأ  يمأ  نم  اوعـضري  مل  نيذـلا  يتلاخ  دالوأ  كلاذـكو  يتلاخ  نم  عضرن  مل  نيذـلا 

ظفح عمتسأ  ضعبلا ؟  نم  جاوزلا  انل  قحي 

169a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 387  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

مهل1- لاقف  اهلوقن  نأ  مظاعتي  ءايشأ  انسفنأ  يف  دجن  هل  اولاقف  نميلا  دفو  نم  لاؤس  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لئس  ثيدح (  اذه  تحص  ام 
رارمتسإلاب كيلعو  ناميإلا  وه  اذهف  كنهذ  هدعبتو  هنم  ريكفتلا  كقياضي  رطاخ  كءاج  اذإف  ناميإلا )  وه  كلاذ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر 

ظفح عمتسأ  ميجرلا ؟  ناطيشلا  نم  هللاب  ةذاعتسالا  يف 

ظفح2- عمتسأ  نآرقلا ؟  ةءارق  يف  عتعتي  يذلا  ةمامإ  زوجت  له 

ظفح3- عمتسأ  اهب ؟  حبسي  ةالصلا  نم  غارفلا  دعب  سانلا  نم  ريثكف  ةحبسلا  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ريعستلا ؟  مكح  امو  حبرلا ، يف  دح  ةراجتلل  له 

اولاقو5- ةيآلا  نيمالغل ).. ناكف  رادجلا  امأو  فهكلا (  ةروس  يف  ىلاعت  هللا  لوقب  اولدتـساو  تامارك  روبقلا  لهأل  نأب  ةـيفوصلا  ضعب  معز  دـقل 
ضومغلا ةلازإل  حيضوتلاو  حرشلا  اوجرأ  خيشلا  ةليـضف  هتوم ، دعب  هل  تاماركلا  نم  هذه  اودعو  زنكلا ، جرخ  ام  احلاص  اناك  امهابأ  نأ  الول  اضيأ 

لأسن عدبلاو  تافارخلاو  تايكرشلا  هيف  رثكت  عمتجم  يف  شيعن  نادوسلا  يف  نحن  ةظحالمو  دابعلا  تلـضأ  يتلا  ةلطابلا  ةيفوصلا  ةوعد  درو 
ظفح عمتسأ  هيلإ ؟  تهجتا  رسألا  نم  ريثكو  ذاقنإلا  يف  ميظع  رود  هل  اذه  مكجمانربو  ذاقنإلا  هللا 

169b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 390  )  ( 191  ) 

 :- تايوتحملا  

امف1- تيملل  سيلو  يحلل  لمعت  ةقيقعلا  نإ  لاق  دادغب  يف  دجاسملا  ةمئأ  دحأ  نم  راسفتـسإلا  دنعو  ةقيقع  اهل  لمعأ  نأ  ديرأو  تيفوت  يتدـلاو 
ظفح عمتسأ  مكرظن ؟. يف  عرشلا  مكح 

ظفح2- عمتسأ  ىفوتملل ؟  لمعت  يتلا  ةيحضألا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟ تحص  ام  فعض  ثيدحلا  اذه  يف  نأب  تعمس  دقو  كيبأل "  كلامو  تنأ  لاق " :  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملل  تعمس 

ةقاطبلا4- الوأ  اهيف  بوتكم  ةلاسرلا  هذه  نيميثع ، نب  حلاص  نب  دمحم  خيشلا  ةليضف  ىلع  اهوضرعت  نأ  اوجرأ  لوقي  ةيناجم  رفـس  ةركذت  يمامأ 
رادلا رفسلا  ةهج  ايندلا  ضرألا  بكوك  ةرداغملا  ةطحملا  تانايبلا  ضرألا  بكوك  ناونعلا  بارت  نم  ةيـسنجلا  مدآ  نب  ناسنإلا  مسا  ةيـصخشلا 

تاولـصلا مقر  نوفيلت  باتك  لجأ  لكل  روضحلا  دعوم  تومت  ضرأ  يأب  سفن  يردت  امو  ادغ  بسكت  اذام  سفن  يردت  امو  ةلحرلا  دـعوم  ةرخآلا 
لثم ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيبن  ةنـسو  هللا  باتك  يف  ةدراولا  تاميلعتلا  عابتا  ماركلا  نيرفاسملا  تاراـضح  ىلع  ةـلحرلا  طورـش  سمخلا 

الإ ةرخآلا  يف  سيل  هنأ  ىلإ  هابتنإلا  توملل  مئادلا  ركذتلا  رمألا  يلو  ةعاطو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هلوسر  ةعاطو  هتيشخو  هتبحمو  هللا  ةعاط 
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حمـسي كلاذ ال  ىوس  امو  هب  عفتني  ملع  هل  اوعدي  حلاصلا  دلولا  حلاصلا  لمعلا  ضيبألا  شامقلا  نم  رتم  نينثا  هب  حومـسملا  شفعلا  ران  وأ  ةنج 
لاصتإلا ةـظحالم  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هلوسر  ةنـسو  هللا  باـتكب  يروفلا  لاـصتإلا  ىجري  تاـمولعملا  نم  دـيزمل  ةـلحرلا  يف  هباحطـصاب 

ظفح عمتسأ  ةركذتلا ؟  هذه  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكيأر  ام  ةديعس . ةلحر  اناجمو  ةرشابم 

دق5- هنأب  كلاذ ..  دعب  اهيسنو  ميركلا  نآرقلا  نم  ةيآ  وأ  ةروس  ظفح  نم  نأ  هانعم (  ام  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  اثيدح  تعمـس  دقل 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  ثيدحلا  اذه  تحص  ادم  ام  ابنذ )  بكترا 

ظفح6- عمتسأ  ثيدحلا ؟  نع  هولأسي  مل  نإو  سانلا  هغلبي  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  اثيدح  ظفح  نم  ىلع  بجي  له 

ظفح7- عمتسأ  تاولصلا ؟  ءادأ  دعب  يعامجلا  ءاعدلا  يف  خيشلا  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

170a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.63  ) ( 378  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

يلصأ1- يننإف  هتلمهأ  ام  يضقأو  ضوعأ  يكلو  اماع  نوعبرأ  نآلا  يرمعو  بابشلا  ةلحرم  ةصاخو  يرمع  نم  ةنيابتم  تارتف  يف  ةالصلا  تلمهأ 
عبرأ يلـصأ  رهظلا  نييرخأ  نيتعكرب  اهعبتأو  ةضيرفلا  يتعكر  حبـصلا  يلـصأ  الثمف  ءاضقك  ةرـشابم  اهدـعب  ىرخأ  ةالـص  ةـبوتكم  ةالـص  لك  عم 
دعب ءاضقلا  ةالـص  لهو  بولطمو  بودنم  كلاذ  لهو  ةنـسلا  عم  قفتي  اذه  لهف  ةلفانلا  ةالـص  ىلإ  ةفاضإلاب  تاعكر  عبرأ  يلـصأ  هدـعبو  تاعكر 

ظفح عمتسأ  رصعلاو ؟ "  رجفلا  يتالص  دعب  ةالص  ال  هنأ "  هانعم  ام  يوبن  ثيدح  كانهو  ةصاخ  ةزئاج  رصعلاو  رجفلا 

ةدايز2- عبصإ  هل  ينبا  لبق  يخأ  يل  ناك  هنأ  مغر  عبصإلا  اذه  تلزأ  ول  جرح  كانه  له  ةدايز  عبصأ  ىنميلا  هدي  يف  دولومب  دمحلا  هللو  تقزر  دقل 
ظفح عمتسأ  عرشلا ؟  يف  مكرظن  يف  جرح  كانه  له  ةدايزلا  عبصإلا  اذه  لازأو  روتكدلا  ىلإ  تبهذ  دقلو  هدي  يف 

كفـسيو3- اهيف  دـسفي  نم  اهيف  لعجتأ  اولاق  ةـفيلخ  ضرألا  يف  لعاج  ينإ  ةـكئالملل  كبر  لاق  ذإو  زيزعلا (  هباتك  يف  ىلاعتو  كراـبت  هللا  لاـق 
فوس هتيرذو  مدآ  نأ  ةكئالملا  تفرع  فيك  خيـشلا  ةليـضف  لاؤسلا  نوملعت )  ام ال  ملعأ  ينإ  لاق  كل  سدـقنو  كدـمحب  حبـسن  نحنو  ءامدـلا 
ىلاعت هللا  ضرع  امدنع  ةكئالملا  نأ  املع  مدآ  لبق  اوقلخ  رشب  كانه  نأ  ىلع  كلاذ  لدي  لهو  ضعب  مد  مهـضعب  كفـسيو  ضرألا  يف  نودسفي 

ءالؤه ءامسأب  ينوئبنأ  لاقف  ةكئالملا  ىلع  مهـضرع  مث  اهلك  ءامـسألا  مدآ  ملعو  ىلاعت (  هلوق  يف  ءاج  ام  اذهو  ملعن  اولاق ال  ءامـسألا  مهيلع 
ظفح عمتسأ  ميكحلا ؟ )  ميلعلا  تنأ  كنإ  انتملع  ام  الإ  انل  ملع  كناحبس ال  اولاق  نيقداص  متنك  نإ 

اذه4- لثم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  درو  له  ةحتافلا ، ةروس  أرقي  ةربقملاب  رمي  امدنع  يلصي  يذلاو ال  يلصي  يذلا  اندنع  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ   ؟

نآرقلا5- يف  ءاج  هنأ  امبو  يلـصي  يلاخ ال  نبا  نأ  امبو  رفاك  هنأل  ةالـصلا  كرات  ةعطاقم  يغبني  هنأ  بردلا  ىلع  رون  مكجمانرب  يف  تعمـس  دـقل 
؟  ةيآلا هذهب  اللعتم  هتجاح  دسأو  هلـصأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ةـيآلا  نيدـلا )... يف  مكولتاقي  مل  نيذـلا  نع  هللا  مكاهني  ال  ىلاعت (  هلوق  يف  ميركلا 

ظفح عمتسأ 

170b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 373  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- مهنأو  ةحيحص  ةقيرط  ىلع  مهنأ  نوعدي  راصنأ  اهل  ثيح  ةيناجتلاو  ةيفوصلا  ةلاضلا  قرفلا  هذه  نمو  اذه  اننامز  يف  ةلاضلا  قرفلا  ترثك 
ظفح عمتسأ  ةلاضلا ؟  قرطلا  هذهب  نيرورغملاو  نيعدخنملا  كئلوأل  قحلا  ةنابإو  ةلطابلا  قرطلا  هذه  ةجلاعم  خيشلا  ةليضف  مكنم  وجرن  قح ،

ظفح2- عمتسأ  اهنم ؟  لكأي  نأ  لصملل  زوجي  له  ةالصلل  كرات  درف  ةحيبذلا  حبذ  اذإ  خيشلا  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 
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لاق3- ةدئاز  فاكلا  نأب  نولوقيف  ريصبلا )  عيمسلا  وهو  ءيش  هلثمك  سيل  لثم (  نآرقلا  يف  دئازلا  فرحلا  نع  ريـسافتلا  بتك  يف  اريثك  أرقن 
 ( ةيرقلا لئـساو  ىلاعت (  هلوق  يف  لوقلا  امف  كلاذك  رمألا  ناك  نإف  زاجم ، وأ  صقان  وأ  دئاز  همـسا  ءيـش  نآرقلا  يف  سيل  ةوخإلا  دـحأ  يل 

ظفح عمتسأ  لجعلا ؟ )  مهبولق  يف  اوبرشأو  هلوقو ( 

له4- اهب  جوزتلا  يف  يبنجألا  صخشلا  كلاذ  بغر  مث  ىلاعت  هللا  اهافاع  مث  يبنجأ  صخـش  نم  مد  اهل  ذخأو  مد  ىلإ  تجاتحاو  ةأرما  تضرم  اذإ 
ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  هل  زوجي 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  لوألا |   |

171a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 405  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- هتايح رومأ  يف  هلاغـشنال  كلاذ  دـعب  هيـسن  مث  نآرقلا  ظفح  نم  مثأي  لهو  بتاكملا ، وأ  لزانملا  يف  ةـينآرقلا  تايآلا  ضعب  قيلعت  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ 

نيذلا2- ءالؤه  دحأ  تحـصن  امدنعف  ايداع  رمألا  حبـصأو  مهتلماعم  يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاب  فلحلا  رـصم  يف  اندنع  سانلا  ضعب  داتعا 
ةليضف مكرظن  يف  مكحلا  ءيش ، هيف  سيل  اذهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ميظعت  اذه  نأب  ينباجأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاب  نوفلحي 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟ 

هيلع3- هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةنـس  يه  مأ  ةالـصلا  ناكرأ  نم  يه  لهو  ةالـصلا  يف  دهـشتلا  ةءارق  ءانثأ  ىنميلا  ديلا  عبـصأ  عفر  يف  لصألا  ام 
ظفح عمتسأ  ةحيحصلا ؟  اهتيفيكو  اهنم  دوصقملا  امو  ملسو 

نينخدـملل4- اهيجوت  امنإو  دـمحلا  هللو  نخدأ  يننأب ال  املع  هوركم  ريغو  مرحم  ريغ  وه  مأ  تامرحملا  نم  وه  مأ  تاـهوركملا  نم  نيخدـتلا  لـه 
ظفح عمتسأ  مهسفنأو ؟  نيملسملا  لاومأ  ىلع  اصرحو 

ظفح5- عمتسأ  اهلامجلو ؟  تيبلا  يف  اهرظنمو  اهتحئار  لجأ  نم  دورولا  عرز  يف  مكيأر  ام 

ظفح6- عمتسأ  الماك ؟  اءوضو  ملسملا  أضوتي  نأ  ةلاحلا  هذه  يف  بجي  لهو  ءوضولا  لطبت  ةلفغلا  له 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
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راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 
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1
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ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

171b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 389  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ميلعلا ؟ ))  زيزعلا  ريدقت  كلذ  ىرخألا ((  ةيآلاو  نيبرغملا ))  برو  نيقرشملا  بر  ةميركلا ((  ةيآلا  ريسفت  ام 

ظفح2- عمتسأ  لجرلا ؟  كلذ  تأي  مل  اذإ  رذنلا  هيلع  عقي  لهف  نالف  ءاج  اذإ  ًادغ  موصأ  نأ  ترذن  ينإ  لاق :  نم  ىلع  رذنلا  عقي  له 

نم3- عضرأ  ملف  انأ  امأ  ةرم  نم  رثكأ  يتمع  ينم  عضر  دق  اننـس  ينم  ربكألا  يخأ  نأب  ملعلا  عم  يمع  ةنبا  نم  جاوزلا  دـيرأ  يننإ  خيـشلا  ةليـضف 
هللا مكازج  ينودـيفأ  اهل  ًاخأ  تحبـصأ  مأ  يتمع  ةـنبا  نم  جاوزلا  يل  زوجي  له  يلاؤسف  ًاقالطإ  يمأ  نم  عضرت  مل  يمع  ةـنباو  ًاـقلطم  يتمع 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟ 

ظفح4- عمتسأ  تيملا ؟  لسغ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  نع  تدرو  يتلا  ةحيحصلا  ةفصلا  نع  لأسي 

دعب5- مهل  لوقي  مث  ًاليلق  ثدحتي  مث  هللا  لوسر  ىلع  اولص  لوقيو  فقي  رخآل  نيح  نم  ةظعوم  وأ  ةملك  يقلي  نأ  ديري  امدنع  اندنع  ءاملعلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  ميركلا  هللا  لوسر  نع  دراو  اذه  له  هللا ،  لوسر  ىلع  اولص  كلذ 

يدلاو6- نأل  مرحم  اهعم  سيلو  جحلا ،  ةضيرف  ءادأب  موقتل  رـضحت  ىتح  اهل  لسرأ  نأ  دـيرأ  انأو  ةيدوعـسلا  يف  لمعأ  انأو  برغملا  يف  يتدـلاو 
؟  نيروجأم انوديفأ  اهدحول  جحتو  اهدحول  رـضحت  نأ  زوجي  له  جحلا  ةضيرف  ىلإ  باهذلا  ىلع  ةردـقلا  مهدـنع  سيل  يلاوخأو  يناوخإو  يفوتم 

ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  كلذب ؟  مثآ  له  لعفلا  وأ  لوقلا  رهظأ  ةريثك ال  نيياحأ  يف  يننكلو  ءوس  لوق  وأ  ركنم  لمع  يف  يسفن  يندوارت 

172a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 517  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ههاجتا ؟  ملسملا  ىلع  بجي  اذام  ليضفلا  رهشلا  اذه  نع  ةمدقم  مكتليضف  نم  دون 

ظفح2- عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذام  نيلصملا  نم  ةعومجم  مؤي  وهو  ناضمر  يف  ميركلا  نآرقلا  متخ  نم  ناسنإلا  نكمتي  مل  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  بلق ؟  رهظ  نع  ةءارقلا  نم  لضفأ  فحصملا  نم  ةءارقلا  له  خيشلا  ةليضف 

ظفح4- عمتسأ  برشلاو ؟  لكلا  نع  مئاصلا  كسمي  ىتمو  اضيأو  راطفإلا  تقو  أدبي  ىتم 

ظفح5- عمتسأ  روطعلاب ؟  سيلو  طقف  روخبلاب  رخبتت  نأ  حيوارتلا  ةالص  ىلإ  تجرخ  اذإ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ليضفلا ؟  رهشلا  ذهل  مهلابقتسا  يف  مهيلع  هللا  ناوضر  ةباحصلا  لاح  ناك  فيك 

يمأل7- اهيونأ  ىرخأ  ةرمو  يبأل  ةرمعلا  يونأ  ةرم  لك  يفو  كرابملا  ناضمر  يف  ةرمعلل  ةمركملا  ةـكم  ىلإ  ةنـس  لك  دـمحلا  هللو  بهذـن  نحن 
خيشلا ةليضف  حيحـص  اذه  له  امهل  سيل  كل  بسحت  اهنأب  يل  ليق  ةرمعلا  هذه  رمأ  نع  تلأس  امدنعف  اعم  امهل  اهتيون  ةرم  رخآ  يف  يننكلو 

ظفح عمتسأ   ؟

172b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 417  )  ( 266  ) 
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تاحفصلا يلامجإ 

26870

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

 :- تايوتحملا  

ةدافإ1- اذهب  وجرأ  كلذ  زوجي  لهف  اهل  اهتيونو  ةبعكلا  لوح  ًاعبـس  اهل  تفطف  تيفوت  دق  انل  ةبيرق  نأ  أبن  ينلـصو  ةمركملا  ةكم  يف  تنك  امدنع 
ظفح عمتسأ   ؟

نكمملا2- نم  لهف  رمألا  اذه  قيبطت  ىلع  ىوقأ  انأو ال  هيدي  مث  ًالوأ  هيتبكر  عضوب  مهي  نأ  دوجـسلا  دنع  ةصاخ  ةالـصلا  ءانثأ  ءرملا  ىلع  هنأ  لاقي 
ظفح عمتسأ  دمحم ؟  خيش  ةدافإ  اذهب  وجرأ  كلذب  مزتلأ  نأ ال 

اذـه3- نأ  مأ  ةـيداعلا  مايألا  يف  هل  انتءارق  حـصت  لهف  ميركلا  ناضمر  رهـش  يف  كلذ  نوكيو  تونقلا  ءاـعد  أرقي  رتولا  ةالـص  يف  نأ  ىرن  ًاـمئاد 

انيلع لهف  نورفاكلا  ةروس  ةيناثلا  ةـعكرلا  يفو  ىلعألا  ةروس  ىلوألا  ةـعكرلا  يف  عفـشلا  ةالـص  ءانثأ  أرقي  امك  ناضمر  مايأب  صتخي  ءاعدـلا 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  خيشلا  ةليضف  كلذب  مازتلإلا 

ظفح4- عمتسأ  ةلبقلا ؟  هاجتاب  يأ  انمامأ  نيعمتسملا  يناوخإو  هللا  مكزعأ  هايملا  ةرود  نوكتو  يلصن  فرغلا  ىدحإ  يف 

امف5- هتافو  مث  هضرمل  كلذو  هيلع  يذلا  نيدلا  اذـه  دري  ملو  نيد  هيلع  ًابيرقت  نيعبـسلا  زهاني  هرمع  ناكو  ناضمر  رهـش  يف  رطفأ  دـق  يبأ  نإ 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  هلعفن  نأ  بجي  يذلا 

دوصقملا6- ام  ثيدحلا  يف  دراولا  رزئملا  دش  نوكي  فيكو  اذه  نع  متثدحت  ول  اذبح  ةميظع  ةيزم  ناضمر  رهـش  نم  رخاوألا  رـشعلل  دمحم  خيش 
ظفح عمتسأ  هب ؟ 

ظفح7- عمتسأ  ةماعلا ؟  لوقي  امك  هرخآب  وأ  هطسوب  وأ  ناضمر  لوأب  ددحم  وه  له  اهيف  لضفلا  ناضمر  يف  ةرمعلا  دمحم  خيش 

احوصن8- ةبوت  بات  هنكلو  ةليوط  ًاروهش  اهنع  عطقني  ناكو  لب  تاولصلا  ىلع  ظفاحي  نكي  مل  يذلا  يف  دمحم  خيشلا  ةليـضف  اي  عرـشلا  مكح  ام 
نخدـي ناكو  لبق  نم  ناضمر  موصي  نكي  مل  هنأ  امك  هلل  دـمحلاو  اهتاقوأ  يف  ةـمات  ةـظفاحم  اهيلع  ًاظفاحم  حبـصأو  اهعيمج  تاولـصلا  ىدأف 

دمحم خيش  اي  ةضافإ  اذهب  وجرن  لبق  نم  اهكرت  يتلا  تاولصلا  يـضقي  نأ  همزلي  له  هلل  دمحلاو  يـصاعملا  كلت  عيمج  نع  هيلع  هللا  بات  ًاريثك 

ظفح عمتسأ   ؟

ظفح9- عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  تازجعم  زاجيإلا  نم  ئشب  ولو  انل  اوركذت  نأ  خيشلا  ةليضف  مكل  له  لوقي 

ناضمر10- رهـش  لثم  سانلا  ةروسب  يهتنيو  ةرقبلا  ةروسب  أدـبي  يأ  ةـيرهجلا  تاولـصلا  يف  هرخآ  ىلإ  هلوأ  نم  نآرقلا  ةءارق  مامإلل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  كلذ  يف  له  ةيرهجلا  تاولصلا  يف  نآرقلا  ةءارقب  يفتكي  لب  ناضمر  رهش  لثم  متخي  نكلو ال 

ظفح11- عمتسأ  هسأر ؟  رساح  لجرلاو  ةالصلا  مكح  ام 

تقلعت12- يتلا  تايآلا  ضعب  يسفن  يف  ركذأ  روعش  نودبو  يسفن  دجأ  ءالخلا  ىلإ  لخدأ  امدنع  هلل  دمحلاو  ميركلا  نآرقلل  يتاوالت  ةرثك  عم  لوقي 
ظفح عمتسأ  دمحم ؟  خيش  كلذ  مكح  امف  نهذلاب 

173a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 420  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  سانلا ؟ نم  اريثك  ةنسلأ  ىلع  ددرتي  هنأل  بلاطلا "  لبق  براشلا  هللا  نعل  ثيدح "  تحص  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةنجلا ؟ "  لخد  وأ  امهل  رفغ  دحاو  ءانإ  نم  نينثا  برش  اذإ  ثيدح "  ةحص  ام  اضيأو 

ظفح3- عمتسأ  ثدح ؟  لك  دعب  ءوضولا  ىلع  رمتسا  اذإ  ملسملا  هلاني  يذلا  لضفلا  ام 

ظفح4- عمتسأ  ليمجتلا ؟  تايلمع  ءارجإ  يف  مكحلام 

مدعو5- بعللا  ءانثأ  ةئيذبلا  تاملكلا  ضعبب  ظفلتلا  مدعو  نايحألا  ضعب  يف  لب  رارمتساب  سيل  ةيتآلا  طورشلا  تحت  جنرطـشلا  بعل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةضورفملا ؟  تاولصلا  تاقوأ  عييضت 

ظفح6- عمتسأ  هللا ؟  ىلع  الكوتم  ناسنإلا  نوكي  فيك 
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ًايلاح 90نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

تيزلا7- تارطق  ضعب  طقاستت  خبطملا  يف  لمعأ  امدنع  انايحأ  انأو  ءوضولا  دنع  ةرـشبلا  ىلع  الئاح  ربتعي  تيزلا  نأ  خويـشلا  دحأ  نم  تعمس 
امك اهيلإ  ءاملا  لصي  ىتح  لاستغإلا  وأ  ءوضولا  لبق  نوباصلاب  ءاضعألا  هذه  لسغ  نم  دبال  ءوضولا  دـنع  لهف  ءوضولا ، ءاضعأو  يرعـش  ىلع 

ظفح عمتسأ  هل ؟  جالعك  يرعش  ىلع  تيزلا  ضعب  عضأ  يننأ 

ظفح8- عمتسأ  ءوضولا ؟  لبق  تالضفلا  هذه  ةلازإ  بجي  لهف  ينانسأ  ىلع  ماعطلا  تالضف  ضعب  دجأ  انايحأ 

ظفح9- عمتسأ  ةالصلا ؟  ديعي  نأ  هل  حصي  له  لمعي  اذام  ثالث  مأ  اعبرأ  ىلص  مك  يردي  ملف  هتالص  يف  دحأ  كش  اذإ 

173b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 497  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةنيزلا ؟  ضرغل  لزنملا  يف  اهعضوو  رويطلا  طينحت  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  سيلدتلا ؟  ىلع  سلدملا  لمحت  يتلا  بابسألا  يه  امو  سلدملا  وه  نم 

عمتسأ3- كرشلا ؟  نم  نوكي  فيك  نايب  عم  خيشلا  ةليـضف  كلاذ  يف  مكلوق  ام  كرـشلا  نم  ثراحلا  دبعب  يمـستلا  نأ  بتكلا  ضعب  يف  تأرق 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  ةيدلا ؟  هيلع  بجت  لب  هنبا  لتق  اذإ  لجرلا  لتقي  هنأب ال  ءاهقفلا  ضعب  نم  انعمس  هنبا  لتق  اذإ  لجرلا  لتقي  له 

ظفح5- عمتسأ  كلاذ ؟  زوجي  مأ ال  مامإك  ةالصلا  ىلعو  ناذألا  ىلعو  نآرقلا  ةءارق  يف  رجأ  ذخأ  زوجي  له 

نأو6- ىلاعت ( :  هلوق  ىلإ  اليبس ... ءاسو  اتقمو  ةشحاف  ناك  هنإ  فلس  دق  ام  الإ  ءاسنلا  نم  مكؤابآ  حكن  ام  اوحكنت  الو  ىلاعت ( :  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  اميحر ؟ )  اروفغ  ناك  هللا  نإ  فلس  دق  ام  الإ  نيتخألا  نيب  اوعمجت 

174a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 388  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

ةرملا1- يفف  مهيلإ  يباهذـب  عنامي  ناكو  ةـنيدملا  يف  يلهأ  ىلإ  يباهذ  ببـسب  يجوز  نم  تقلط  يننأب  خيـشلا  ةليـضف  اـي  اـملع  مكدـيفأ  لوقت 
ةهزنلل مهعم  يباهذو  يتخأ  نباو  يتخأ  عم  يجورخ  تبـسلا  ناكو  قلاط  اهب  بوتكم  اهايإ  ينملـسو  ةقرو  يف  هبتك  نأب  قالطلا  لصح  ىلوألا 

نأ هنم  تبلط  رشع  ثلاثلا  مويلا  يف  كرابملا  ناضمر  رهش  يفو  حلـصلا  لصح  كلاذ  دعبو  مهعم  بهذأ  نأ  ندري  ملو  انعم  باهذلا  عنام  هنأل 
يدنع نم  ينذخأيل  عجر  اهدعبو  نيموي  مهدنع  تثكمو  تبهذ  ينم  رارـصإ  دعب  نكلو  ةيادبلا  يف  عنامف  يلهأ  يتيؤرل  ةيوبنلا  ةنيدملا  ىلإ  بهذأ 

ىتح ةبرطـضم  يـسفن  تناكو  لمحلا  ةيادب  يف  يننأل  يتوخإو  يمأو  يلهأ  برقل  ةجاتحم  تنك  يننأل  طقف  رخآ  اموي  ءاقبلا  هنم  تبلطف  يلهأ 
لعفي مل  هنكل  يفورظ  يعاري  نأ  ينم  ةـيغب  ةيـسفنلا  يتلاح  هل  تحـضوأو  اريثك  هتهرك  دـق  تنكو  هراوجب  سولجلا  ـالو  هتيأر  قطأ  مل  يننأ 
لـصو ةدـج  ىلإ  تبهذ  ةـيناثلا  ةـليللا  يفو  ةـليللا  كلت  هعم  بهذأ  ملو  قلاط  تنأف  ةدـج  ىلإ  نآلا  يعم  بهذـت  مل  اذإ  بضاغ  وهو  يل  لاقو 

رخآ ناكم  يف  نكـسن  نأ  هنم  تبلط  يتيب  يف  سولجلا  عطتـسأ  مل  يننأ  ثيح  ادج  ةئيـس  ةيـسفنلا  ةـلاح  تناك  نيمويب  اهدـعبو  اننيب  حلـصلا 
ةيضيرملاو ةيسفنلا  يتاحل  هتيأر  مغر  قفاوي  مل  هنكلو  رهش  ةدمل  ولو  رخآ  ناكم  يأ  ىلإ  وأ  يلهأ  ىلإ  بهذأ  وأ  ماحولا  تلاح  أدهت  ىتح  اتقؤم 

هذـه يف  انأو  ينيعاري  ملو  يبنج  فقي  مل  هنأل  بابـسألا  يب  تقاض  امدـنع  ةرونملا  ةـنيدملا  ىلإ  باهذـلا  هيلع  حرتقأ  نأ  ىلإ  ينرطـضا  امم 
ةنيدملا ىلإ  باهذلا  تررق  امدنعو  يجاوز  نم  رهـشأ  ةينامث  هعم  لمكأ  ملو  لمح  يل  لصحي  ةرم  لوأل  يننأب  املع  ةئيـسلا  ةيـسفنلا  ةـلاحلا 

نودبو يروعـش  عاري  ملو  يتبغر  ذفن  مل  هنكلو  ايوس  عجرنو  ةدحاو  ةـليل  يعم  بهذـي  نأ  هنم  تبلطف  قلاط  تنأف  يتبهذ  ول  يل  لاق  ةـيوبنلا 
ةمدنتم ةمدقتملا  روهشلا  يف  يلمحو  نآلا  يننكلو  اننيب  لصح  ام  نع  ثحبي  ملو  لأسي  ملو  يلهأ  دنع  تسلجو  ةنيدملا  ىلإ  تبذه  ينم  يعو 

مكنم وجرن  بيجم ، عيمس  هنإ  لالحلاب  هيلإ  عوجرلا  يل  بتكي  نأ  ريدقلا  يلعلا  هللا  نم  ىنمتأو  يجوز  نع  لاصفنإلا  يف  ةبغار  نكأ  ملو  اريثك 
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مكنم وجرن  بيجم ، عيمس  هنإ  لالحلاب  هيلإ  عوجرلا  يل  بتكي  نأ  ريدقلا  يلعلا  هللا  نم  ىنمتأو  يجوز  نع  لاصفنإلا  يف  ةبغار  نكأ  ملو  اريثك 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذهل  ةجلاعم  خيشلا  ةليضف 

ظفح2- عمتسأ  ايناث ؟  مأ  ءوضولا  كلاذب  لاستغإلا  دعب  لصي  نأ  هل  زوجي  له  ربكألا  ثدحلا  عفرل  لستغاو  ناسنإلا  أضوت  اذإ 

اهكردـي3- ىتحو  ةـعكرلا  يف  ماـمإلا  لـيطي  ىتح  نيرباـصلا  عم  هللا  نإ  نولوقي  عكار  ماـمإلاو  دجـسملا  اولخد  اذإ  ساـنلا  ضعب  نم  عمـسأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  له  مومأملا ،

موحللا4- نورـضحي  بجر  نم  نيرـشعلاو  عباسلا  يف  اضيأو  تيوكـسبلاو  كـعكلا  نولمعي  رطفلا  دـيع  يف  مهنأ  يهو  تاداـعلا  ضعب  اندـلب  يف 
نم مش  يف  اهريغو  سئارعلاو  ةولحلا  نورـضحي  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  دلوم  يفو  نابعـش  نم  فصنلا  يف  كلاذكو  زبخلاو  ةهكافلاو 

عرشلا مكح  ام  اهريغو  تاورـضخلاو  زبخلاو  محللا  نورـضحي  ءاروشاع  يف  كلاذكو  علبلاو  لاقتربلاو  ضيبلا  نورـضحي  نولوقي  امك  نيـسلا 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  يف 

يف5- تاربكملاب  نآرقلا  ةءارق  توص  نوعفري  صخـش  تومي  امدنع  يهو  ةعدب  اهيمـسن  نأ  عيطتـسنو  ةداع  اندـنع  ترهظ  ةريخألا  ةـنوآلا  يف 
هعامـس درجمل  دحاولا  راص  ىتح  تاربكملاب  ابلاغ  ةءارقلا  توص  نوعفري  اضيأ  مهنإف  ةربقملل  ىتوملا  ةرايـسب  هنولمحي  امدـنعو  ءازعلا  تيب 

هذه مكح  ام  ناسنإ  توم  دنع  الإ  نآرقلا  ةءارق  ىلع  حتفي  حبصأ ال  ىرحألابو  نآرقلا  هعامس  نم  مءاشتيف  اتيم  كانه  نأ  هنهذل  ردابتي  نآرقلا 
ظفح عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  نع  رثكأو  رثكأ  اودعتبي  ىتح ال  سانلل  اهنوهجوت  ريخ  ةملك  نم  مكل  لهو  خيشلا  ةليضف  ةبيرغلا  ةرهاظلا 

نوفراعلا6- بهذي  زنكلا  اذه  جرختسي  يكلو  نجلا  نم  دصار  اهيلعو  ضرألا  نطاب  يف  اميدق  ةعوضومو  ةنوفدم  زونك  دوجوب  اندنع  اريثك  عمـسأ 
لاقيو مسالطلاو  ةينآرقلا  تايآلا  نم  اعون  اهيلع  نوؤرقيف  نجلا  عم  لماعتلاو  زنكلا  جارختسا  ملعب  يفاك  ملع  هدنعو  ينالفلا  خيشلل  اهنكامأب 

ظفح عمتسأ  ةذوعش ؟  مأ  زئاج  لمعلا  اذه  له  نجلا ، ةميزه  ىلع  نوردقيو  اهنورهظيو  اهنوجرختسي  العف  مهنأب 

174b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 447  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

نكممف1- طيـسقتلاب  عفدلا  تدرأ  اذإو  ادقن  رانيد  الثم  فالآ  ةـعبرأ  يواست  ةرايـسلا  هذـه  هل  لوقي  رجات  نم  الثم  ةرايـس  ءارـش  صخـش  دارأ  اذإ 
فالآ ةسمخ  ىلإ  فالآ  ةعبرأ  نم  غلبملا  يف  قراف  كلاذ  نع  جتنيف  ارهـش  نيرـشعو  ةـسمخ  ةدـمل  رانيد  نيتئم  رهـش  لك  يف  عفدتـس  نكلو 

ظفح عمتسأ  هحرش ؟  قبس  امك  ةدايزلاو  طيسقتلا  أدبمب  لماعتلا  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  ةيراجت ، ةيلمعلا  هذه  نإ  نولوقيف 

ظفح2- عمتسأ  أضوتأ ؟  ىتح  ةيناث  ةرم  ءاجنتسإلا  ةداعإل  ةرورض  نم  لهو  ءاجنتسإلا  دسفي  نيعمتسملا  انناوخإو  هللا  مكزعأ  حيرلا  جورخ  له 

اهلمحو3- اهنم  نقفـشأو  اهنلمحي  نأ  نيبأف  لابجلاو  ضرألاو  تاومـسلا  ىلع  ةـنامألا  انـضرع  انإ  بازحـألا ( : ةروس  رخآ  يف  ىلاـعت  هللا  لوقي 
ظفح عمتسأ  ناسنإلا ؟  هيلع  نمتؤم  وأ  لقعلا  يه  له  انه  ةنامألاب  دوصقملا  ام  الوهج )  امولظ  ناك  هنإ  ناسنإلا 

نم4- كلاذ  ريغو  ةـميركلا  يتخأ  وأ  ريدـقلا  يخأ  وأ  زيزعلا  يدـلاو  الثم  لوقيف  هدـلاول  وأ  الثم  هيخـأل  تاـباطخ  يف  بتكي  ساـنلا  نم  ضعب  ىرأ 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيف  لمعلا  اذه  له  ىنسحلا  هللا  ءامسأ 

مل5- اذإ  لمعلا  كرتت  نأ  امإو  كلمع  يف  رمتستو  رطفت  نأ  امإ  نيرمأ  نيب  ريخم  تنأ  اهبحاص  يل  لاق  ناضمر  ءاج  امدنعو  ةعرزمب  لمعأ  تنك 
عمتسأ اهيضقأ ؟  نأ  يل  حصي  لهو  اهترطفأ  يتلا  مايألا  هذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  ناضمر ، نم  مايأ  ةرـشع  ترطفأ  كلاذلو  رطفت 

ظفح

تـضفر6- املو  اركـسم  ابورـشم  هل  يرتشأل  ةرامخلا  ىلإ  بهذأ  نأ  معطملا  بحاص  ينم  بلط  رهـش  ةدم  دـعبو  معاطملا  دـحأب  لمعأ  تنك 
مكرظن يف  عرـشلا  مكح  ام  ارطـضم ، هل  تيرتشاو  تبهذ  كلاذلو  ركـسملا  بارـشلا  اذـه  هل  ترـضحأ  اذإ  الإ  يرجأ  ينطعي  نل  هنأب  ينددـه 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف 

كلمع7- بتكا  هل  لوقيف  نامود  همـسا  كلم  ربقلا  يف  هيلع  لخدي  هنأب  توملا  دعب  ناسنإلا  نأب  دـيفي  ام  رابخألا  قئاقد  ىمـسي  باتك  يف  تأرق 
هدي دلج  نم  ةعطق  عطقيو  كربح  لوقيو  همف  ىلإ  ريـشيو  كملق  اذه  لوقيو  ىنميلا  هدي  ةبابـس  كسميف  يقروو  يربحو  يملق  نيأ  هل  لوقيف 
له هيف  شيعت  تناك  يتلا  تيبلا  ىلإ  دوعتو  عوبـسأ  دعب  اهبر  نم  حورلا  ناذئتسا  لثم  توملا  دعب  ثدحي  امم  ريثكلا  ىورو  كقرو ، اذه  لوقيو 

ظفح عمتسأ  ةنسلاو ؟  نآرقلا  نم  كلاذ  تبثي  ام  كانه  لهو  حيحص  اذه 
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يفو8- ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  يربقو  يوبنلا  دجـسملا  ةرايزب  ماق  ةرمعلا  ءادأ  دـعبو  مارحإلل  نامزلا  ناـكملا  نم  مرحأ  عتمتم  جاـح 
مدع يف  مكحلام  عتمتم ، هنأل  ةكم  نم  مرحيـس  هنوك  ىلع  هنم  مرحي  ملو  ةنيدملا  لهأ  تاقيم  ىلإ  عجر  ةـكمو  ةـيوبنلا  ةـنيدملا  نيب  ام  ةدوعلا 

ظفح عمتسأ  عتمتم ؟  هنوك  ىلع  ىنمب  قيرشتلا  مايأ  يف  يده  حبذيسو  عتمتم  هنأب  املع  يده  هيلع  له  ةيوبنلا  ةنيدملا  لهأ  تاقيم  نم  همارحإ 

اهلخادب9- نوئضوتيو  دجـسملل  ةعباتو  دجـسملا  بناجب  ءام  ةكرب  مهيدل  ناكـسلا  مظعم  تدهاش  ةينميلا  ةيبرعلا  ةيروهمجلاب  ابدتنم  تنك  امدنع 
ام هيف ، ءوضولا  ناسنإلل  نكمي  ءاملا  نم  اردق  كانه  نأب  نولوقيو  هتحئارو  همعطو  هنول  ريغت  اهلخادب  يذلا  ءاملا  نأب  املع  اهلخادب  نوحبسيو 

ظفح عمتسأ  ممهل ؟  مكتحيصن  يه 

175a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.16  ) ( 411  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

اندالب1- يف  اندـنعو  ةربقملا  نكامألا  هذـه  نم  ةالـصلا  اهيف  زوجت  نكامأ ال  ةعبـس  نأ  لبنح  نب  دـمحأ  ماـمإلل  عبرملا  ضورلا  باـتك  يف  تدـجو 
ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  مكح  امف  نفدلا ، لبق  ةربقملا  يف  تيملا  ىلع  نولصي 

ظفح2- عمتسأ  جوزلا ؟  ىلع  ناك  اذإ  ةصاخو  ىفوتملا  ىلع  دوسألا  بوثلا  سبل  زوجي  له 

ايندلا3- مايأ  نم  مايألا  هذه  له  شرعلا )  ىلع  ىوتسا  مث  مايأ  ةتـس  يف  ضرألاو  تاومـسلا  قلخ  يذلا  وه  زيزعلا ( :  هباتك  يف  ىلاعت  هللا  لاق 
ظفح عمتسأ  ةرخآلا ؟  مايأ  نم  مأ 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  لوألا  فصلا  هنأ  ربتعي  لهف  بيطخلا  ربنم  هضعب  نع  هلصفي  دجسملا  يف  نيلصملا  نم  لوألا  فصلا  ناك  اذإ 

بيطخلا5- نوكل  كلاذو  ةفاسملا  ديعب  رخآ  دجـسم  ىلإ  بذـهيو  هتقطنم  يف  دوجوملا  دجـسملا  كرتي  نأ  ةـعمجلا  موي  يف  يلـصملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةبطخلا ؟  ءاقلإ  يف  ديج  بولسأ  هيدل  كلاذكو  نيدلا  رومأ  يف  عساو  عالطا  هيدل  يناثلا 

ظفح6- عمتسأ  يعرش ؟  رذع  ريغ  نم  نيتالصلا  نيب  عمجلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  ناذألا ؟  يف  ةدايزلا  مكح  ام 

صلختلا8- ىلع  ينودعاست  نأ  مكنم  مث  هللا  نم  اوجرأ  ةلكـشم  نم  يناعأ  لوقي  نيرـشعلاو  ةيناثلا  رمعلا  نم  غلبي  دمحلا  هللو  نيدتم  باش  هنأب 
الو تاذلاب  يـسركلا  ةيآ  ةءارق  دنع  ىتح  ينمزالت  امئاد  ةـلاحلا  هذـهو  دـصق  ريغ  نم  بؤاثتلاب  أدـبأ  ةالـصلا  يف  عرـشأ  امنيح  يننأ  يهو  اهنم 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  مكتليضف  نم  اوجرأ  ةدحاو ، ةالص  يف  تارم  رشع  نم  رثكأ  بؤاثتأ  يننأ  ثيح  كلاذل  اببس  فرعأ 

يف9- انأو  مذـجأ )  وهو  ةـمايقلا  موي  يتأي  هيـسنو  نآرقلا  أرق  نم  لاق (  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ميركلا  لوسرلا  نأ  هاـنعم  اـميف  اثيدـح  تأرق 
اذامف ءابطألا ، نم  ددع  ىلع  يسفن  تضرعو  جالعلا  تلواحو  ينفيخي  ام  اذهو  سفنألا  قشب  الإ  ائيش  ركذتأ  الو  ةعرسب  ىسنأ  ناسنإ  ةقيقحلا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  يننوحصنت 

وه10- امو  ريزنخلا  محل  مرح  اذامل  وهو  صاخـشألا  ضعب  نم  لاؤسلاب  تضرعت  دقلو  ريزنخلا  محل  معاطملا  ضعب  يف  ضرعي  ديوسلا  يف  اندنع 
ظفح عمتسأ  ةيفاو ؟  ةباجإ  ءاطعإ  خيشلا  ةليضف  نم  اوجرأ  اذه ، ىلع  ليلدلا  وه  امو  ببسلا 

ظفح11- عمتسأ  درفنملل ؟  ةماقإلاو  ناذألا  مكح  ام 

175b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.41  ) ( 397  )  ( 314  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هايملا ؟  ةرود  لخاد  ءوضولا  ناك  اذإ  ةيمستلا  زوجت  له  ءوضولا ، أدب  دنع  ركذلا  عم  ةيمستلا  ءوضولا  تابجاو  نم  نأ  مولعملا  نم 
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ةلماعم2- زوجي  له  برـشلاو ، لكألا  الثم  مهنيبو  اننيب  نوكيو  نييحـسملا  بناجألا  نم  ةعومجم  عم  هدـلب  جراخ  لمعيو  نيتنـس  ذـنم  جوزتم  هنأب 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  ءالؤه 

وه3- لهو  نامزلا  اذه  ىتأ  له  رمجلا )  ىلع  ضباقلاك  هنيد  ىلع  هيف  ضباقلا  نامز  سانلا  ىلع  يتأي  ملسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  اننامز 

اذـه4- اذامل  هدـعب )  بضغي  نلو  هلبق  بضغي  مل  ابـضغ  ةـمايقلا  موي  بضغي  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  نإ  حيحـص (  وه  لهو  ثيدـحلا  اذـه  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  بضغلا ؟ 

-5 ( رئابكلا نم  بنذ  فلآ  ةـعبرأ  هنع  هللا  رفك  ميظعتلاب  هدـمو  ايفاص  اصلاخ  هبلق  نم  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  نم  ثيدـح (  نيلفاغلا  هيبنت  باـتك  يف 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  ثيدحلا  اذه  له 

هللاب6- ذوعتأ  يننكلو  سانلل  ءاير  يلـصت  كنأب  يل  لوقي  ءيـش  تاقوألا  رثكأ  يف  ينيتأي  نكلو  دجـسملا  يف  ةعامجلا  عم  يلـصأ  هلل  دمحلاو  انأ 
لوقي ةبيطلا  بتكلا  مهيلع  تأرقو  يلهأو  يناوخإ  تحصن  اذإ  يل  لوقي  ثيح  ىلاعتو  هناحبس  هللا  يف  ينككـشي  اضيأ  تاقوألا  ضعبو  اذه  نم 
عمتسأ مكيف ؟  هللا  كراب  يننوحـصنت  اذام  ءاير ، الإ  هلعفت  امو  نيدو ، ريخ  لجر  كنإ  نولوقي  ىتح  ةرهـشلا  بسكتل  الإ  كلاذ  لـعفت  ـال  كـنإ  يل 

ظفح

ظفح7- عمتسأ  ناضمر ؟  مايأ  ضعب  مايص  نع  ءاضق  هيونأو  ءاروشاع  مويو  لاوش  نم  تسلا  موصأ  نأ  يل  زوجي  له 

مدع8- ىلإ  كلاذ  دأو  يرقفلا  دومعلا  يف  ةـباصإ  ثداحلا  اذـه  يل  ببـسو  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ءاضقل  درم  الو  رورم  ثداح  يل  ثدـح  باش  انأ 
مميتو ءوضو  نودب  يلصأ  له  لعفأ  اذام  مميتلا  رسعلو  ءوضولا  عيطتسأ  يننأ ال  امب  يلاؤس  ءوضولا ، نع  زجعلاو  جورخلا  ةيلمع  يف  مكحتلا 

ظفح عمتسأ   ؟

ظفح9- عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  فلسلا  مه  نم  فلسلا  نع  عمسأ 

ظفح10- عمتسأ  ءارغلل ؟ )  ىبوطف  أدب  امك  ابيرغ  دوعيسو  ابيرغ  مالسإلا  أدب  هتحص (  امو  ثيدحلا  اذه  ىنعم  ام 

ظفح11- عمتسأ  هللا ؟  نم  ةرفغملا  بلطل  ةلفان  وأ  ةضيرفلا  ةالص  يف  ءامسلا  ىلإ  يادي  عفرأ  نأ  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  حيحص ؟  هجح  له  نيد  هيلعو  جح  نم 

ظفح13- عمتسأ  جرح ؟  كلاذ  يف  له  ديلاب  ةلاخلا  ةحفاصم  نع  اذام 

ظفح14- عمتسأ  هعاجرإ ؟  مث  دجسملا  نم  فحصملا  ذخأ  زوجي  له 

176a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 414  )  ( 327  ) 

 :- تايوتحملا  

نكمي1- فيكف  سجن  هنأب  انمكح  اذإف  ةدـعملا ، نم  مأ  مفلا  نم  جرخي  لئاسلا  اذـه  له  مونلا  ءاـنثأ  صخـشلا  نم  جرخي  يذـلا  باـعللا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  هنم ؟ رذحلا 

ىلإ2- لوخدـلا  نم  هعنم  يذـلا  نبالا  مسا  امو  لذألا " اهنم  زعألا  نجرخيل  ةـنيدملا  ىلإ  انعجر  نئل  لاق "  يذـلا  نيقفانملا  سأرل  لماكلا  مسالا 
ظفح عمتسأ  ةنيدملا ؟ 

اذـه3- نأب  املع  ريبك  غلبم  ىلع  لصح  ضحلا  هفلح  اذإ  مث  ةركذـتلا  صخـشلا  يرتشي  وأ  عفدـي  نأ  وه  كارتشالاو  بيـصنايلاب  كارتشإلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيدهاجملا ؟  كلاذب  دعاسيو  ةيمالسإ  عيراشم  غلبملا  اذهب  ميقي  نأ  ديري  صخشلا 

ةنـسب4- يتأي  مث  ةضيرفلا  يلـصي  مأ  ةضيرفلا  ىلع  ةنـسلا  يتعكر  مدقي  نأ  ادرفنم  ىلـصو  ةعامجلا  يف  رجفلا  ةالـص  مهتت  اف  نمل  لضفألا  له 
ظفح عمتسأ  ةبتارلا ؟.

اهتداعإ5- يف  رطـضأو  مأ ال  اهنم  مامإلا  ءاهتنا  دعب  ةحتافلا  تأرق  له  ينوك  يف  كش  ةيرهجلا  ةصاخو  مامإلا  فلخ  ةالـصلا  يف  اريثك  يل  لصحي 
اذه اهب  لخي  له  ةفصلا  هذهب  اهتيلص  يتلا  ةيضاملا  تاولصلا  مكحامو  كلاذ  يف  ءيش  يلع  لهف  فسأللو ، اريثك  يل  لصحي  اذهو  أرقي  مامإلاو 
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ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  ةالصلا  يف  نهذلا  دورش  مدعو  ةعباتملا  هب  لصحت  ام  ىلإ  ينودشرأو  مأ ال  ءيشلا 

ظفح6- عمتسأ  ةحيحص ؟  يه  له  كشلا  اذهب  اهالص  يتلا  ةيضاملا  تاولصلا  يهو  يضاملا  لاؤسلا  نم  ةرقف 

ليللا7- فصتنم  دعب  اهنبا  عم  يتابيرق  ىدحإ  تفرـصنا  نأ  لصح  ةفلدزمب  تيبملا  ةـليل  يف  صوصخبو  ةـيرجه  يـضاملا 1407  ماعلل  جحلا  يف 
اهنبا تلكو  اهفارـصنا  دـعب  اهنأ  الإ  دـيدشلا  ماحزلل  سمـشلا  عولط  دـعب  تارمجلا  يمر  ىلع  ىوقت  اهنأ ال  ثيح  ةفعـضلا  نم  ربتعت  اهنأ  مكحب 

ظفح عمتسأ  تارمجلا ؟  لوأ  اهسفنب  يمرت  مل  امنيح  ءيش  اهمزلي  لهف  كلاذ ، ىلع  ردقت  اهنأب ال  تجتحاو  اهنع  يمري  يكل 

ظفح8- عمتسأ  هعم ؟  ةالصلا  زوجت  له  ىضرملا  يقسيو  تاياحملاو  تاراخبلا  بتكي  اذه  عماجلا  مامإو  دحاو  عماج  انتقطنم  يف  دجوي 

176b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.61  ) ( 391  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

ءاجر1- نكلو  ءاير  سيل  تيبلا  لهأ  هاري  نأ  لواحو  تادابعلا  نم  اهريغ  وأ  ليللا  مايق  وأ  ىحضلا  ةالـصك  عوطتلا  لامعأ  ضعبب  ناسنإلا  ماق  اذإ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  زوجي  له  مهل ، ةودق  نوكيف  هب  ءادتقالا  وأ  هل  ديلقتلا 

هذه2- حصت  له  ةـعدب ، انتالـص  يف  نوكت  نأ  ىـشخنو  رومألا  لك  يف  عدـبلا  ترـشتنا  دـقف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلع  ىلـصي  فيك 
انبيبح ىلع  لص  مهللا  ملسو " هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  اندعسأ  ىلع  لص  مهللا  ملسو "  هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا   " تارابعلا
دمحم انديس  حور  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  ملسو " هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انعيفـش  ىلع  لص  مهللا  ملـسو " هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم 

كتامولعم ددع  ءامسألا  نيب  همسا  ىلعو  روبقلا  يف  رينملا  هربق  ىلعو  رون  وهو  فيرـشلا  هبلق  ىلعو  داسجألا  يف  هدسج  ىلعو  حاورألا  يف 
نم هربق  ىلإ  انلعجا  مهللا  لوقن  نأ  ءاعدلا  يف  زوجي  له  نولفاغلا ، هركذ  نعو  كركذ  نع  لفغو  اهـسو  نوركاذلا  كركذ  املك  كتاملك  دادمو 

ظفح عمتسأ  نيرئازلا ؟  نم  هدجسم  ىلإ  مأ  نيرئازلا 

ظفح3- عمتسأ  زئاج ؟  وه  له  ميركلا  نآرقلاو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  هاجب  ءاعدلا 

اهيلإ4- سانلا  لاقتنا  ضرغل  نآلا  ىتحو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  رـصع  ذنم  دجاسملاو  عماوجلا  تسـسأو  تدـجو  له  خيـشلا  ةليـضف 
ةزهاج تاولصلاو  تادابعلا  لقن  ضرغل  تسـسأو  تدجو  مأ  دجاسملا  لخاد  ةيعامج  ةروصب  تادابعلا  ضعب  ءادأو  ةالـصلا  مايقل  اهيف  عمجتلاو 

خويـشلاو ءاسنلا  ةـصاخو  مهتويب  يف  مهت  احيبستو  ساـنلا  تاداـبع  لـشو  ةـنكمم  ةـجرد  ىلعأـبو  توصلا ، تاربكم  ربع  ساـنلا  تويب  ىلإ 
ظفح عمتسأ  نانئمطاو ؟  ءوده  يف  مهتويب  يف  نودبعتيف  عماجلا  ىلإ  باهذلا  نوعيطتسي  نيذلا ال  ىضرملاو  ةزجعلاو 

177a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 412  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  زوجي ؟  اذه  له  كلاذ ، ريغ  ىلإ  يدنع  كبجاو  ذخأت  نأ  هللا  هجو  كيلع  لثم  هللا  هجوب  فيضلا  نومزلي  سانلا  ضعب 

اي2- لثم  سانلا  ضعب  دنع  ةتباث  ىرخأ  ةيحتب  اهلدبتسي  هنكلو  هتاكربو  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالـسلا  لوقي  سانلا ال  ىلع  مدق  اذإ  صاخـشألا  ضعب 
ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  ريغ  ىلإ  مهيح  هللا 

ظفح3- عمتسأ  ريعبلا ؟ )  كورب  كربي  الو  هيتبكر  لبق  هيدي  عضيل  اف  مكدحأ  دجس  اذإ  هانعم (  امو  ثيدحلا  اذه  تحص  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  عوكرلا  نم  مايقلا  دعب  ىرسيلا  ىلع  ىنميلا  ديلا  عضو  ثيدح 

نم5- دب  برغملا ال  ةالص  لبق  نيتعكر  كانه  نأ  انعمس  دقو  برغملا  ةالص  دعب  نيتعكر  يلصنو  هلل ،  دمحلاو  يلـصن  تايتفلا  نم  ةعومجم  نحن 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  اهتالص ،
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ظفح6- عمتسأ  بنجلاب ؟  اهرعش  قرفت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  ضئاح ؟  ةأرملاو  ةنحلاب  نيزتلا  نع  اذام 

ظفح8- عمتسأ  ةوالتلا ؟  دوجس  نوكي  فيك 

177b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 396  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ةليل1- نم  ةنـس  لك  يف  لزن  هنأب  كلاذ  ىنعم  له  ردـقلا ، ةـليل  يف  لزن  هنأب  ميركلا  نآرقلاـب  دروو  اـقرفم  لزن  ميركلا  نآرقلا  نأـب  ملعن  نحن 
ظفح عمتسأ  ردقلا ؟ 

؟ 2- بنج وهو  همون  لبق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةدراولا  راكذألا  ضعبو  يـسركلا  ةيآو  تاذوعملا  وأ  نآرقلا  ةءارق  بنجلل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  مارحإلا ؟  ةريبكت  ريغ  تاريبكتلا  دنع  عفرت  ىتمو  ةالصلا  يف  نيديلا  عفر  مكح  ام 

وأ4- ذوعتلا  بجوتـست  تايآ  مومأملا  عمـسي  امدنع  ةيرهج  ةالـص  يف  أرقي  مامإلاو  هللا  ناحبـس  وأ  رانلا  نم  هللاب  ذوعأ  وأ  نيمآ  لاق  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيمأتلا ؟  وأ  حيبستلا 

امف5- كلاذ ، نم  تدـكأتو  ةـبوذكم  ءايـشأ  هيف  نأ  سحأ  يننكلو  هب  ترثأتو  داشرإلاو  ظعولا  يف  نيحـصانلا  ةرد  باتك  ةءارق  ىلع  تمواد  دـقل 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  باتكلا  اذه  يف  مكيأر 

ظفح6- عمتسأ  روظحم ؟  بذكلا  اذه  يف  له  كحضلل  بذكلا  نم  ءيش  لخدي  هبابحأو  هئاقدصأ  عم  هحزم  نيحو  ناسنإلا  مالك  يف 

ظفح7- عمتسأ  ةيبنجأ ؟  صصق  نم  بابشلا  يديأ  نيب  لوادتي  اميف  مكيأر  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةين ؟  نود  دحاو  ءوضوب  نيتضيرف  يلصأ  نأ  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  زوجي ؟  اذه  له  كلاذ ، ريغ  ىلإ  يدنع  كبجاو  ذخأت  نأ  هللا  هجو  كيلع  لثم  هللا  هجوب  فيضلا  نومزلي  سانلا  ضعب 

178a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.50  ) ( 414  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

هللا1- نأ  عم  كرشلا  نم  نوكي  فيك  نايب  عم  خيشلا  ةليـضف  كلاذ  يف  مكلوق  كرـشلا ، نم  ثراحلا  دبعب  يمـستلا  نأ  بتكلا  ضعب  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  ثراحلا ؟  وه 

ظفح2- عمتسأ  اههجو ؟  يف  ليمجتلا  قيحاسم  لمعتست  نأ  ةبجحملا  ةاتفلل  زوجي  له 

مويو3- باسحلاو  ريـصملا  نع  ةريثك  راكفأ  يندوارت  ام  اريثك  ءاحمـسلا  مالـسإلا  ميلاعتب  مزتلأ  نأ  ةدـهاج  لواحأ  ىلاعت  هللاب  ةـنمؤم  ةاـتف  اـنأ 
هيف متي  يذلا  ةمايقلا  موي  نأ  وه  ينريحي  يذـلا  وهو  خيـشلا  ةليـضف  اي  يلاؤس  لمع ، امب  ناسنإلا  بساحيف  قئالخلا  هللا  ثعبي  ثيح  ةـمايقلا 

ظفح عمتسأ  كلاذ ؟  يف  ريكفتلا  انل  زوجي  وأ ال  اذام  مأ  قئالخلا  ةفاك  باسح  هيف  متي  ريغ  دحاو ال  موي  وه  له  باسحلا 

ظفح4- عمتسأ  رشبلا ؟  ينب  نم  نيحلاصلا  ىلع  ةكئالملا  ةيلضفأ  ىلع  لدت  ةلدأ  كانه  له 

يف5- انه  تدـجوو  هنطب ، قوف  ىرـسيلا  قفو  ىنميلا  هدـيو  هرهظ  ىلع  تيملا  نونفدـي  مهنأ  تيملا  نفد  يف  ةبـسنلاب  رـصم  يف  انيدـل  دـجوي 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  اذه  نع  ةدافإلا  ءاجرلا  نميألا  هبنج  ىلع  تيملا  نونفدي  مهنأ  ةكلمملا 

ظفح6- عمتسأ  ليلحتلا ؟  جاوز  يف  خيشلا  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  يأر  ام 
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178b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 390  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

اذام1- مهفأ  سردلا ال  تقو  يفو  نيتعاس  دعب  لصفلا  نم  جرخنو  ناح  دـق  رهظلا  ناذأ  نوكي  ةـساردلا  لصف  ىلإ  انلوخد  دـنعو  سردأ  ةاتف  انأ 
ظفح عمتسأ  ريخأتلا ؟  اذهب  ةمثآ  نوكأ  له  يلاؤس  كلذ  ىلع  يسفن  مولأو  ةالصلا  يف  الإ  ركفأ  يننأل ال  سردملا  لوقي 

عدا2- هللا  لوسر  اي  لاقف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ىلإ  ىتأ  ىمعأ  نأ  هنع  هللا  يـضر  فينح  نب  نامثع  نع  ثيدحلا (  اذـه  ىنعم  ام 
 ، نيتعكر ىلـص  مث  أضوتف  قلطناف  لاق :  يرـصب ،  باهذ  يلع  قش  دق  هنإ  هللا  لوسر  اي  لاق :  كعدأ ،  وأ  لاق :  يرـصب  نع  فشكي  نأ  هللا 
 ، يتجاح يـضقيف  يبر  ىلإ  كب  هجوتأ  ينإ  دمحم  اي  ةمحرلا  يبنب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم  انيبنب  كيلإ  هجوتأو  كلأسأ  ينإ  مهللا  لق :  مث 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  ثيدحلا  اذه  ةحص  يف )  هعفشف  مهللا  كتجاح  ركذتو 

عمتسأ3- كلذ ؟  زوجي  له  ًادرفنم  تبسلا  مايص  ءاج  مث  مالسلا  هيلع  دواد  مايـصل  موي  راطفإو  موي  موص  كلذ  دعب  ىونو  سيمخلا  موي  ماص  لجر 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ليلدلا  امو  اهخسن  مت  مأ  ىلاعت  هللا  دنع  مرح  تلاز  ام  له  لوقي :  مرحلا  رهشألا  نع  لأسي 

له5- عوكرلا  نم  مايقلا  يف  مهي  مامإلا  ناك  عوكرلا  يف  يئدب  دـنعو  تربكو  دجـسملا  تلخدو  عكار  مامإلاو  ةـعامجلا  ةالـص  يف  لوخدـلا  دـنع 
عمتسأ مأ ال ؟  ةلاحلا  هذه  يف  ةعكرلا  بستحت  لهو  عوكرلا  ةلمكت  نودب  ًافقاو  دوعأ  مأ  مامإلا  عم  ريـسلا  اهدـعبو  عوكرلا  لمكأ  ىتح  رمتـسأ 

ظفح

ضعبو6- انأ  بهذأف  ةسردملا  ىلإ  ينلـصوي  نم  يدنع  سيل  لوقت  وليك  رـشع  ةسمخ  يلاوح  يتنيدـم  نع  دـعبت  ةـيرق  يف  سيردـتلا  يف  لمعأ 
ظفح عمتسأ  مارحلا ؟  رفسلا  نم  خيشلا  ةليضف  اذه  ربتعي  له  نهادحإ  يخأ  عم  تاسردملا 

179a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.55  ) ( 395  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهتروشم ؟  ذخأن  نأ  انم  بلطتي  لهو  ملعت  يهو ال  تنبلا  جيوزت  مكح  ام 

ضرم2- نم  اوكشي  يدلاو  مزتلملا  بابشلا  نم  جاوزألا  انيلع  ددرت  املاط  ةلاسرلا  هذه  يف  نلقي  نهدلاو  عم  مزتلم  تيب  يف  نكسي  تاوخأ  عبرأ 
ظفح عمتسأ  انل ؟  جاوزلا  دقعب  موقي  نأ  ةلاحلا  هذه  يف  يضاقلل  له  يسفن ،

ظفح3- عمتسأ  اهيضم ؟  دنع  هتلازإ  بجي  ةنيعم  ةدم  كانه  لهو  ةيلوط  ةرتفل  طبإلا  رعش  ةلازإ  كرت  مكح  ام 

أرقي4- مث  نيثالثلا  ءزجلا  ىتح  ىرخأ  ةرم  أدـبيل  نيثالثلا  ءزجلا  ىتح  نآرقلا  أرقي  نأ  لثم  ةـنيعم  مايأ  يف  ميركلا  نآرقلا  تامتخ  عيمجت  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ناضمر ؟  نم  نيرشعلاو  عباسلا  ةليللا  يف  نيثالثلا  ءزجلا 

179b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 411  )  ( 262  ) 

 :- تايوتحملا  
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ضعب1- ببـسي  امم  اهيف  نكـسي  يتلا  ةـلودلل  اعبت  موصي  نم  مهنمو  ةيدوعـسلا  ةـيبرعلا  ةـكلمملا  يف  لالهلا  ةـيؤرب  ناـضمر  موصي  نم  كاـنه 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  فرصتلا  نوكي  فيكف  ناضمر ، لوخد  ديدحت  يف  تافالتخالا 

زوجي2- له  لأسأو  رتم ، اوليك  رشع  انع  دعبي  دجـسم  برقأو  دارفأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  انددع  نأ  دجنو  انيلع  ةعمجلا  موي  يتأيو  ءارحـصلاب  لمعأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةماقإ  ةعبرألا  وأ  انتثالثل 

ظفح3- عمتسأ  قئاقد ؟  رشعب  اهتيقوت  دعب  ةالصلا  ناذأ  عفر  زوجي  له 

ةمحر4- هيلع  دلاولا  ةافو  تقو  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  ناك  انل  رغـصألا  خألا  ىدع  ام  ةايحلا  ديق  ىلع  اندلاوو  يعماجلا  ميلعتلا  انملعتو  ةوخإ  نحن 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يعرشلا  هثاريم  باسح  ىلع  هتسارد  فيراصم  لهف  هللا 

؟ 5- مهيلع هللا  ناوضر  حـلاصلا  فلـسلا  نع  وأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  دراو  وه  له  ناضمر  نم  ةـليل  رخآ  يف  نآرقلا  متخ  ءاعد 
ظفح عمتسأ 

كلاذ6- يف  له  ( 4  ) رسي اذإ  ليللاو   ( 3  ) رتولاو عفشلاو   ( 2  ) رشع لايلو  ( 1  ) رجفلاو رجفلا ( : ةروس  لئاوأ  يف  تاميركلا  تايآلا  نع  لأسي 
ظفح عمتسأ  5 ؟ ) رجح (  يذل  مسق 

180a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 376  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- صتخي  له  هلظ )  الإ  لظ  موي ال  ةـمايقلا  موي  هلظ  يف  هللا  مهلظي  ةعبـس  هانعم (  اميف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  ثيدـح  يف 
ظفح عمتسأ  حيضوتلا ؟  وجرن  لجر ، ةملكب  أدبت  ةلمج  ةيادب  لك  نأب  املع  ءاسنلا  نود  لاجرلاب  لظلا 

مكازج2- مكتحيصن  يه  امو  كلاذ  مواقن  نأ  عيطتسن  فيك  ةبيغلاو ، محرلا  ةلص  مدع  امهو  ناتميمذ  ناتفـص  انيدل  يورقلا  عمتجملا  يف  ىـشفتي 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا 

عيطتـسأ3- يننأ ال  ثيح  قالطلا  نود  يدالوأو  يتايحب  لصفنأ  نأ  زوجي  لهف  ضفرف  ةيجوزلا  انتايح  يف  قافولا  مدـعل  يجوز  نم  قالطلا  تبلط 
ظفح عمتسأ  ةيجوزلا ؟  هقوقح  هيدؤأ  نأ 

ظفح4- عمتسأ  هنأش ؟  يلو  هل  امارتحا  لخادلا  صخشلل  فوقولا  يف  خيشلا  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  فرعأ  نأ  ديرأ 

180b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 360  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ىحضألا ؟  وأ  رطفلا  يف  ءاوس  دجسملا  هلوخد  دنعو  ةالصلا  لبق  نيتعكر  يلصي  نأ  صخشلل  زوجي  له  دايعألا  ةالص  يف 

ظفح2- عمتسأ  يلصت ؟  يتلا ال  ىماتيلا  مأل  اهعفدن  نأ  زوجي  له  ىماتيلاو ، نيكاسملاو  ءارقفلل  عفدت  ةاكزلا  نأ  ملعن  امك 

هنع3- جحأ  نأ  نآلا  ديرأ  انأو  رداق ، وهو  ايئاهن  ةالصلا  عطق  تاونس  سمخ  يلاوحب  هتافو  لبق  نكلو  نآرقلا  اولتيو  يلصي  يبأو  يرغص  ذنم  تأشن 
ظفح عمتسأ  زوجي ؟  اذه  له 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  لوألا |   |

181a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.54  ) ( 396  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهيلع ؟  ظافحلاب  ميكحلا  عراشلا  انرمأ  يتلا  سمخلا  تارورضلا  يه  ام 

رجألا2- هل  عفدي  نم  مثأي  لهو  هتءارق ،  ىلع  ًارجأ  ذخأي  نأ  ئراقلل  زوجي  له  ميركلا  نآرقلل  ئراق  نورجأتسي  نيملسملا  دالب  يف  ضعبلا  دهاشن 
ظفح عمتسأ  رجألاب ؟  تناك  اذإ  مارح  تيملا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  لهو  كلذ ؟.  ىلع 

ظفح3- عمتسأ  جاوزلا ؟  ديعو  داليملا  دايعأ  تابسانم  يف  ءاقدصألاو  براقألا  نيب  ايادهلا  لدابت  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  سكعلا ؟  وأ  ملسملا  ريغ  ةزانج  عيشي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ًاسلاج ؟  يلصي  هفلخ  نم  لهف  فوقولا  عيطتسي  مامإلا ال  ناك  اذإ 

181b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.09  ) ( 370  )  ( 212  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26680
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  بألا ؟  نم  ةوخإ  ةرشع  يل  نأ  ةصاخ  كلذ  زوجي  له  يزمر  رعسب  يدلاو  نم  ضرأ  ةعطق  تيرتشا 

سانأ2- نع  جحيل  ىرخأ  غلابم  ذخأ  دق  اهنع  جحيل  لاملا  نم  ًاغلبم  هتيطعأ  يذـلا  صخـشلا  نأ  تعمـسو  ةافوتملا  يتدـلاو  نع  جـحي  نم  تفلك 
ظفح عمتسأ  اهنع ؟  ًالدب  جحأ  نأ  يلع  مأ  ةلماك  ةجحلا  هذه  دعت  لهو  كلذ ؟.  مكح  ام  نيرخآ 

يلع3- له  ةيناثلا ،  ةجوزلا  نم  ءانبأ  ثالث  يدـل  نآلاو  اهتخأ  تجوزت  تاونـس  عبـسب  اهتافو  دـعبو  يتجوز  ةافو  دـعب  جوزتأ  نأ ال  هللاب  تمـسقأ 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  ةرافك 

ظفح4- عمتسأ  اذه ؟  ىلع  مكقيلعت  ام  هيلإ  لتبتلاو  هللا  ىلإ  عاطقنإلاب  جاوزلا  نع  مهفووزع  بابشلا  ضعب  للعي 

رصقي5- ًاموي  رشع  ةعـست  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ماقأ  لاق :  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  سابع  نبا  ثيدح  نع  لأسي  لجر 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه  ةحص  ام  انممتأ ،  اندز  اذإو  انرصق  رشع  ةعست  انرفاس  اذإ  نحنف  ةالصلا ، 

ظفح6- عمتسأ  عجري ؟  ىتح  نيتعكر  نع  دزي  مل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  جرخ  اذإ  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوقي  ثيدح  ًاضيأ 

ظفح7- عمتسأ  رصقي ؟  وأ  متي  لهف  ةعامجلا  عم  ىلص  اذإو  عمجيو  رصقي  وهو  رفاسملا  اهب  موقي  يتلا  ةدملا  مك  رفاسملا  ةالص 

ظفح8- عمتسأ  نيلفاغلا ؟  هيبنتو  قئافلا -  ضورلا  روهزلا -  عئادب  بتكلا :  ضعب  يف  مكريشتسي  لجر 

182a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 427  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مهيلع ؟  مالسلاب  ءدبلا  زوجي  له  نيملسملا ،  ريغ  نم  انعم  نوسردي  نم  ضعبلا  كانهو  ةيلكلاب  بلاط  انأ  لوقي 

موصل2- ةوق  هل  سيلو  اهقتعي  يك  ةبقر  دجي  ملو  ًادمع  مئاصلا  رطفأ  اذإف  ًادـمع  رطفي  يذـلا  مئاصلا  فقوم  نع  مكجمانرب  نم  راسفتـسإلا  دوأ 
لثم يف  زئاج  رافغتسإلا  له  لعفي ،  اذامف  ًانيكـسم  نيتس  هنم  معطي  يك  هب  صاخ  لخد  هل  سيل  هتايح  ةيادب  يف  ًاباش  ناكو  نييلاتتم  نيرهش 

اذه يف  مكحلا  نوكي  اذامو  فظوتيو  صاخ  لخد  هل  نوكي  امدنع  ًانيكـسم  نيتس  هماعطإب  هللا  دـهاعي  نأ  ءرملا  عيطتـسي  لهو  فقوملا ،  اذـه 
فقوملا اذه  لثم  يف  فرصتلل  هيبأ  لام  نم  ذخأي  نأ  ءرملا  عيطتسي  لهو  ًانيكـسم ،  نيتس  معطي  نأ  لبقو  فظوتي  نأ  لبق  يفوت  اذإ  باشلا 

ظفح عمتسأ   ؟

أـضوتن3- نأ  انل  له  اذه  ريغ  ءاملل  ردصم  انيدل  سيلو  مئاهبلاو  لافطألا  هيف  لوبتيو  ثولتلل  ةضرع  ءاملا  اذهو  راطمألا  ءامب  ئلتمي  ناكم  انيدـل 
ظفح عمتسأ  هنم ؟ 

لكل4- ةدحاو  ةماقإب  وأ  ضرف  لكل  ةدحاو  ةماقإب  نوكت  تاقوألا  هذه  يضقأ  امدنع  لهو  ةرافك  يلع  له  لصأ  ملو  ًاموي  رشع  دحأ  ةدمل  تضرم 
ظفح عمتسأ  ضورفلا ؟ 

ظفح5- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  باتكلا  ةحتاف  لبق  ةلمسبلا  ةءارق  مكح  ام 

تلز6- ينكلو ال  ءيش  لك  نم  قياضتأو  يسفن  هركأو  ةايحلا  هركأ  تحبصأ  ىتح  ءيش  لك  يف  ةسوسولا  ةرثك  يه  اهنم  يناعأ  يتلا  يتلكشم 
ظفح عمتسأ  يريكفتو ؟  يسفن  ةحار  هيف  ام  ىلإ  يداشرإ  وجرأ  ديعب  نمز  ذنم  ساوسولا  اذه  نم  يناعأ 

شوشيو7- هعباتي  هبناجب  نم  لعجي  امم  دهـشتلا  يفو  حـيبستلا  يفو  ةءارقلا  يف  هبناجب  نم  هعمـسي  ثيحب  هتوص  عفري  نيمومأـملا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذ  يف  مكحلا  ام  هيلع 

ظفح8- عمتسأ  ةالصلا ؟  ةلاح  يف  ضرألا  ىلع  ميركلا  نآرقلا  عضو  مكح  ام 

182b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 220  ) 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26870

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

 ( تياباغيم  3.51  ) ( 397  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- لعف  ىلع  ملأتأ  مدنأ و  ةزيجو  ةرتف  دعب  ينكلو  ضفلا  يبولسأب  وأ  يمالكب  يمأ  يذؤأ  يدلاو  ةافو  دعبو  تاونس  ذنم  خيـشلا  ةليـضفاي  يننإ 
نيروجأم خيـش  اي  ينودشرأ  يمأل  يتلماعم  نم  ريغأ  ينلعجت  ةيبصعلا ال  يتلاحو  يلاعفنإب  ينكلو  ةـحوصن  ةـبوت  هللا  ىلإ  بوتأ  نأ  ىلع  مزعأو 

ظفح عمتسأ   ؟.

ظفح2- عمتسأ  ءاسنلا ؟  ىلع  مرحم  بهذلا  حبصي  ىتم 

ةدافإلا3- وجرن  لعفي  اذامف  اهدري  فيك  فرعي  الو  الاومأ  تناك  اذإو  ةـميمن  وأ  ةـبيغ  وأ  ًالاومأ  تناك  ءاوس  سانلا  ملاظم  نم  ناسنإلا  للحتي  فيك 
ظفح عمتسأ   ؟

ملعأ4- نكأ  ملو  ببس  نود  رخآلا  فصنلا  ترطفأو  ناضمر  نم  رهـشلا  فصن  تمـص  ةرم  لوأل  يمايـص  دنع  نكلو  تاونـس  ذنم  يلـصأ  تأدب 
نوكأ لهف  رهدلا ،  موص  هنم  لبقي  مل  رذع  نود  ناضمر  رهـش  يف  رطفأ  نم  هانعم  ام  يذلا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ميركلا  لوسرلا  ثيدحب 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرأ  يغولب  ةيادب  يف  ينيد  رومأ  نم  ريثكلا  لهجأ  تنك  ينأب  ًاملع  ةلاحلا  هذه  يف  لعفأ  اذامو  كلذب  امثآ 

ظفح5- عمتسأ  فحصملا ؟  نم  ةرشابم  نآرقلا  اولتيو  يلصي  نأ  صخشلل  زوجي  له 

ملـسو6- هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلإ  ءاجف  نآرقلا  هنم  تلفني  ناك  بلاط  يبأ  نب  يلع  نأ  هانعمو (  مكاـحلاو  يذـمرتلا  هاور  ثيدـح  ةحـص  اـم 
ةحتافلا ةيناثلا  يفو  سي  ةروسو  ةحتافلا  ىلوألا  نم  أرقت  تاعكر  عبرأ  ةعمجلا  ةليل  لص  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لاقف  كلذـب  هربخأو 

ءاعد ركذو  يلع  لصو  هللا  دمحاف  تغرف  اذإف  كلملا  ةروسو  ةـحتافلا  ةـعبارلا  يفو  ةدجـسلا  ةروسو  ةـحتافلا  ةـثلاثلا  يفو  ناخدـلا  ةروسو 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ )  نذإب  باجت  تارم  عبس  وأ  سمخ  وأ  ثالث  كلذ  لعفا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لاق  ًاليوط 

ظفح7- عمتسأ  ةقيرطلا ؟  هذه  يه  امف  اقدغ ))  ًءام  مهانيقسأل  ةقيرطلا  ىلع  اوماقتسا  ول  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  ام 

؟ 8- ليلدلا عم  ةلاحلا  هذهب  ةقيرطلا  نوكت  فيكو  ةـلطاب  نيمومأملا  ةالـص  لهف  ةالـصلا  يف  لخدو  هئوضو  ضقنل  رخآ  دـحاو  مامإلا  لدبتـسا  اذإ 
ظفح عمتسأ 

رجألا9- نوونيو  مهل  ءاقدـصألاو  لهألا  نوعدـيو  هتوم  دـعب  براقألا  دـحأل  مهحئابذ  نوصـصخيو  ناضمر  يف  نوحبذـي  سانأ  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ىتوملا ؟  ءالؤهل 

ظفح10- عمتسأ  ةقيقعلا .  نع  بيط  ليصفت 

183a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.58  ) ( 386  )  ( 200  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهرحج ؟ )  ىلإ  ةيحلا  زرأت  امك  ةنيدملا  ىلإ  زرأيل  ناميإلا  نإ  ثيدحلا (  ىنعم  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  مهيلإ  ىصوملا  ةثرولا  ضعبو  يماحم  مامأ  ةهافش  ةيصولا  زوجت  لهو  ثراول  ةيصولا  حصت  له 

يف3- مظتنيو  هللا  ىلإ  بوتي  ىتح  هبيـصن  هل  سبحي  مأ  ًاقلطم  مرحي  مأ  ثري  له  ناضمرو  ةعمجلا  يلـصي  نأك  ماظتناب  يلـصي  يذـلا ال  ثراولا 
ظفح عمتسأ  هتالص ؟ 

سانلا4- ميلعتب  ةقلحلا  هراد  يف  ماقت  يذلا  خيـشلا  وهو  ةيوازلا  بحاص  موقي  خياشملا  تويب  يف  ةـينيد  تاقالح  سيمخ  موي  لك  اندـلب  يف  ماقي 
فوفدلا ىلع  نوبرضي  امك  مهريغو  يعافرلا  خيشلاو  رداقلادبع  خيشلاو  ةباحـصلاو  لوسرلا  حدمب  نوموقيو  ةقلحلا  هذه  روضحل  نوتأي  نيذلا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  ءالؤه  لثم  يف  نولوقت  اذام  ةعيرسو  ةريثك  اهنكلو  عوكرلا  هبشت  ةئداه  تاكرح  نوكرحتيو 

يننكلو5- ريدق ، ءيش  لك  ىلع  هنإ  قحلا  قيرط  يل  رانأو  ميقتسملا  قيرطلا  ىلإ  يناده  يذلا  هلل  دمحلا  نكلو  ريبك  لالـض  يف  تنك  باش  انأ 
يسفن عم  لاخ  ناكم  يف  نوكأ  امدنعو  ةيلهاجلا  مايأب  ينركذي  نأ  ناطيشلا  لواحي  يلصأ  نوكأ  امدنع  تاقوألا  ضعب  ةالصلا  يف  نوكأ  امدنع 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
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314429
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274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  يننوحصنت  مبو  لعفأ  ام 

ينأ6- هلل  رذنأ  ةنسلا  هذه  يف  حجنأ  امدنع  تلق :  ثيح  ةغلاب  تنك  كلذب  ترذن  امنيحو  رذنلاب  ينم  ًالهج  تاونسلا  ىدحإ  يف  ترذن  لوقت :  ةأرما 
؟  يننوهجوت نأ  اوجرأف  اهل  ةيمهأ  الو  لاقت  طقف  ةملك  اهنأ  ينم  انظو  تلاق :  ةيلاتتم  ريغ  وأ  ةيلاتتم  ةثالث  وأ  نيرهـش  تلقأ  يردأ  الو  موصأس 

ظفح عمتسأ 

عمتسأ7- ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةحيحـصلا  ةقيرطلا  ىلإ  انودشرأ  ةءارقلاب  ليترتلا  اهيلع  بجاولا  مأ  ةـتماص  ةءارق  نآرقلا  ةءارق  ةأرملل  حـصي  له 
ظفح

ظفح8- عمتسأ  هيلع ؟  دري  نأ  مومأملل  له  ًايلج  أطخ  ةيآ  يف  ةبطخلا  ءانثأ  مامإلا  أطخأ  اذإ 

ثيح9- ةالصلا  ةيفيك  نع  فلؤملا  ثدحتي  باتكلا  اذه  يفو  ةالصلا  ةيفيك  باتك  نم  روص  باطخلا  اذه  ةقفرب  مكتليضف  ىلإ  لسرأ  لوقت :  ةأرما 
ةينلا ضئارفلا  نمض  نم  ركذو  لسغلا  ضئارف  ركذ  امك  لسغلا  اهيف  بجي  يتلا  لاوحألا  ركذ  ثيح  لسغلا  نع  ثيدحلا  كلذ  نمض  نم  لوانت 

عنام الف  لسغلا  ضرف  تيون  لوقي :  نأب  ةـينلاب  ظـفلتي  نأو  ضرفل  هبلقب  يوني  نأ  هيلع  لـستغي  نأ  ناـسنإلا  دارأ  اذإ  هنأـب  بتاـكلا  ركذ  ثيح 
ةقفرملا ةروصلاب  مكيدـل  حـضوم  كلذو  حيحـص  اذـه  لهف  ةـعدب  ةـينلاب  ظفلتلا  نأب  فرعن  اننأ  عم  ةـينلاب  ظفلتلا  زوجي  لـهف  كـلذ  هنم  زوجيو 

ظفح عمتسأ  ءاملاب ؟  دسجلا  ميمعت  وه  يناثلا  ضرفلا  نأب  بتاكلا  ركذ  ًاضيأو  باطخلاب ، 

183b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.41  ) ( 394  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  ثداح  يف  هتباصإ  دعب  ملسملا  ةثج  حيرشت  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  اذه ؟  يف  مثإ  يلع  له  هل  ناخد  ءارش  يدلاو  ينم  بلطي  ًانايحأ 

ليمأ3- ينأ  ملعلا  عم  ةريسلاو  ثيدحلاو  هقفلاو  ةديقعلا  نم  لك  يف  اهب  أدبي  نأ  يعرشلا  ملعلا  بلاطل  اهتءارقب  اننوحـصنت  يتلا  بتكلا  يه  ام 
ظفح عمتسأ  يلبنحلا ؟  بهذملا  ىلإ 

ينأ4- ملعلا  عم  ءيـش ،  كلذ  يف  لهف  هلزنم  يف  رـشع  ةـثلاثلا  نهرامعأو  تانبلا  ضعبل  ةـينيد  سوردو  نآرقلا  ظيفحتب  موقي  هنأ  لوقي :  لجر 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  وجرن  اذه  يف  نهسيردتب  موقأ  ثيح  نهل  سردم  ةباثمب 

ظفح5- عمتسأ  طقف ؟  نيتنثا  تيلص  ينكلو  تاعكر  عبرأ  ةالص  ةينب  ةالصلا  يف  تلخد  ًالثم  لفنلا  ةالص  يف  ةينلا  رييغت  زوجي  له 

لجرلا6- كرتيو  ةالصلا  نم  وه  ملسي  مأ  ضرفلا  ةالص  متيو  ةءارقلاب  رهجي  لهف  ضرفلا  هعم  ىلصو  لجر  ءاج  مث  ةلفانلا  ةالص  لجرلا  ىلص  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  ةالصلا  حبصت  كلذب  لهو  هدحو  ةالصلا  لمكي  يناثلا 

ظفح7- عمتسأ  اذه ؟ )  ىلع  قدصتي  نم  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  ام 

ظفح8- عمتسأ  نيروجأم ؟  ةدافإ  اذهب  وجرن  ءاعدلا  دنع  نيديلا  عفر  زوجي  ىتم ال 

184a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 413  )  ( 277  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  ةعدب  يناثلاو  لوألا  ناذألا  نيبو  ةعمجلا  ةالص  لبق  يتلا  ةنسلا  ةعمجلا  ةنس  له 

دحاو2- ناذأب  ذـخأ  نم  اندـنع  هنأب  ًاملع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نمز  يف  ًادوجوم  ناذألا  ناك  لهو  ةـعمجلا  موي  يف  ناذـألا  عرـش  ىتم 
نيروجأم كلذ  انل  اوحضوت  نأ  اوجرن  حيحصلا  امهيأف  ةعمجلا  ةنس  امهنيبو  نيناذألاب  نوذخأي  ةيبلغألا  وهو  نيرخآو  ةعمجلا  ةنـس  عم  رخآلا  كرتو 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56370
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56370
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56371
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56371
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56372
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56372
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56373
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56373
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56374
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56374
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3634
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3634
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56375
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56375
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56376
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56376
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56377
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56377
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56378
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56378
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56379
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56379
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56380
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56380
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56381
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56381
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56382
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56382
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3635
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3635
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56383
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56383
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح عمتسأ   ؟

ىرخأ3- ةيعدأو  رانلا  نم  كتمحرب  انجن  مهللا  نولوقيو :  مهفافكأ  روهظب  مامإلا  عم  برغملا  ةالص  دعب  نوعدي  عيمجلا  نكي  مل  نإو  ةيبلغألا  اندنع 
حيحـص ثيدحلا  اذه  له  اهروهظب  هوعدت  الو  مكفافكأ  نطابب  هللا  اوعدا  لوقي :  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نع  ًاثيدح  كانه  هنأب  ًاملع 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذ  انل  نوحضوت  اذامبف  ًاحيحص  ناك  نإو 

رتم4- اوليك  نيثالث  يلاوح  دعبت  ىرخأ  ةيرق  يف  دجسم  ىلإ  باهذلا  نولضفي  ناوخإلا  ضعب  نكلو  ةعمجلا  ةالص  هيف  ماقت  دجسم  انتيرق  يف  دجوي 
؟  نيورجأم ليـصفتلاو  حاضيإلا  وجرن  فورعملا  وه  امك  دـجاسم  ةـثالث  ىلإ  الإ  لاحرلا  دـشت  هنأ ال  ةـجحب  ناوخإلا  نم  ضعبلا  مهيلع  ضرتعاو 

ظفح عمتسأ 

ًاعطق5- اذه  فرعي  وهو ال  هناكم  فرعأ  الو  يباسح  أطخ  ةجيتن  لاير  ةئامسمخ  هردق  لاملا  نم  ًاغلبم  نييدوعسلا  نم  ةوخإلا  ضعب  يدنع  يـسن 
ءارقفلا ضعب  ىلع  ةينادوسلا  ةلمعلاب  مأ  يدوعـسلا  لايرلاب  غلبملا  اذهب  قدصتأ  نأ  يل  زوجي  له  يتمذل  ًاءاربا  غلبملا  اذه  نم  صلختأ  نأ  ديرأو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  ىرخأ  ةقيرط  كانه  مأ  يناريجو  يبراقأ  نم  نيجاتحملاو 

ظفح6- عمتسأ  اليلق ؟ ))  الإ  سأبلا  نوتأي  الو  انيلإ  مله  مهناوخإل  نيلئاقلاو  مكنم  نيقوعملا  هللا  ملعي  دق  ىلاعت (( :  هلوق  نع  لأسي  لجر 

ظفح7- عمتسأ  مهءانبأل ؟  نيدلاولا  فاصنإ  مدع  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  هتريصب ؟  ىدم  امو  رصبي  تيملا  له 

نم9- مث  هللا  نم  وجرأو  ًادـلو  تبجنأو  تلمح  يل  اهعوجر  دـعبو  اهتعجرأ  ًاموي  نيرـشعو  رهـشأ  ةـثالث  دـعبو  ةدـحاو  ةـقلط  يتجوز  تقلط  دـقل 
فرعأ انأو ال  ًادـقن  صاخلا  يلام  نم  اهعفدأ  نأ  يل  زوجي  لـه  ةراـفكلا  يلع  تبترت  اذإو  ةراـفك  نم  يلع  بترتي  اذاـم  ينوربخت  نأ  مكتليـضف 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ميقتسملا  قيرطلا  ىلإ  ينودشرت  نأ  مكتليضف  نم  اوجرا  اهنوقحتسي  نيكاسم 

ناك10- نإو  زئاج  اذه  له  ةلفانلاب  أدبي  ىتح  رخآ  ناكم  ىلإ  هيف  وه  يذلا  هناكم  نم  مهنم  دحاولا  لوحت  ةضيرفل  ىلص ا  اذإ  سانلا  نم  ريثكلا  ىرأ 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  عرشلا  نم  هليلد  امف  زئاج 

ظفح11- عمتسأ  ةوالتلا ؟  دوجس  يف  طرش  ةلبقلا  له 

ظفح12- عمتسأ  بنج ؟  وهو  ةحيبذلا  حبذي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

184b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 411  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

لهف1- قربتـساو ))  سدنـس  نم  ًارـضخ  ًابايث  نوسبليو  بهذ  نم  رواسأ  نم  اهيف  نولحي  ىلاعت ((  هللا  لوق  يف  نيحلاصلا  نينمؤملا  نع  ءاـج 
عمتسأ ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  ةرخآلا  يف  رمخلا  مهل  لحي  امك  ةرخآلا  يف  بهذلا  مهل  لحي  نينمؤملا  نأ  تمهف  امك  خيشلا  ةليـضف  اي  ةيآلا  ىنعم 

ظفح

عمتسأ2- ةنـسلا ؟  يف  لصأ  اذهل  لهف  مهيلع  رخآلا  دريو  هللا  لبقت  مهـضعبل  نيلئاق  ةالـصلا  نم  ءاهتنالا  دـعب  ةـحفاصملاب  نيلـصملا  ضعب  موقي 
ظفح

-3 (( ايندلا ةايحلا  ةنيز  نونبلاو  لاملا  ىلاعت ((  لاق  ىرخأ  ةيآ  يفو  ةيآلا ،  نينبلاو ))  ءاسنلا  نم  تاوهشلا  بح  سانلل  نيز  ىلاعت ((  هللا  لاق 
ظفح عمتسأ  ةصاخ ؟  روكذلا  وأ  ةماع  دالوألا  ةيناثلا  ةيآلا  يف  نونبلاو  ىلوألا  ةيآلا  يف  نينبلاب  دوصقملا  لهف 

ظفح4- عمتسأ  هتداهش ؟ )  لأست  وأ  لأسي  نأ  لبق  قحلاب  دهشي  نم  ءادهشلا  ريخ  ثيدحلا (  اذه  ةحص  نع  لأسي 

تايرخألا5- تاجوزلا  رـشاعي  هنأ ال  ةـجردل  ةـلماك  ةرطيـس  هيلع  ةرطيـسم  ةـثلاثلا  ةـجوزلا  نكلو  نيتأرما  نم  جوزتم  مع  هل  ملـسم  باش  انأ 
نهتمذ نم  ءيرب  هنأب  لوقيو  هتمذ  ىلع  نآلا  نهو  نضفرف  قالطلا  نهيلع  ضرع  هنأ  لوقيو :  دـفي  مل  نكلو  هانحـصن  لوقيو  ةـلماك  ةرـشاعم 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  اذه  يف  عرشلا  مكح  امف 

ظفح6- عمتسأ  لزنملا ؟  اذه  يف  ةيقحألا  رخآلا  ينبال  لهف  ةراجتلا  يف  هلمع  نم  لزنم  هيدل  ريبكلا  ينبا 
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ةيناثلا7- ةعامجلا  ةالـص  لهف  رخآ  مامإ  عم  ًاضيأ  ةعامج  ةالـصلا  اوماقأف  سانلا  نم  طهر  لخد  مث  ةالـصلا  تهتناو  ةـعامج  برغملا  ةالـصل  انمق 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  مأ ال  ةحيحص 

ظفح8- عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  ةعورشم  ريغ  ةقيرطب  هلام  عمجي  يذلا  رجاتلا  يف  خيشلا  ةليضف  عرشلا  مكح  ام 

هكالتما9- قحيو  لاملا  اذه  مهل  لحي  لهو  ةيعرـش  ريغ  ةقيرطب  عمج  يذلاو  دـسافلا  لاملا  اذـه  نوثري  نيذـلا  ةـثرولا  يف  ًاضيأ  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذ  حيضوت  وجرأ  ةاكز  نودب  دمألا  هيلع  لاط  يذلاو  لاملا  اذه  ىكزي  فيكو 

ظفح10- عمتسأ  كلذب ؟  ًامثآ  نوكي  له  لفاونلاو  ننسلا  ىلع  ظفاحي  هنكلو ال  تابوتكملا  تاولصلا  ىلع  ظفاحي  يذلا  نمؤملا 

ةاتفلا11- براقأ  ىلع  عزوي  بايثلا  نم  سبلم  نع  ةرابع  وهو  نونفلا  ميلـست  دعب  الإ  دقعلا  متي  ًاضيأو ال  جاوزلا  دعب  دقعلا  لجؤي  ةيدابلا  يف  اندنع 
ةروكذملا نونفلا  عيزوتب  ةجوزلاو  جوزلا  موقي  دقعلا  دعبو  سولفلاب  سبلم  نم  ًالدـب  ضوع  نآلاو  مهريغو  ةـمعلاو  ةـلاخلاو  لاخلاو  معلا  لثم 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوتفأ  لمعلا  اذه  مكح  امف  منغلا  نم  ةميقلا  هذه  لداعي  ام  براقألا  مهيطعيو  براقألا  ىلع  هالعأ 

-12 ، سانلا ىلع  هعزوو  ءاعدلا  اذه  عبطب  ماق  حبـصأ  املف  اهب  اوعدي  تاملك  هملعي  وهو  مانملا  يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىأر  لجر  اندنع 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  لمعلا  اذه  يف  مكحلا 

ةيناثلا13- ةقطنملا  ىلإ  ىلوألا  ةقطنملا  نم  ةفاسملاو  ةقطنم  ىلإ  ةقطنم  نم  لقنتم  هلمعو  ةيموكحلا  تاسسؤملا  ىدحإ  يف  قئاس  لمعي  لجر 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  رصقي  نأ  هل  زوجي  له  لوقي :  لاؤسلا  ةليلو  موي  ًابيرقت 

185a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 448  )  ( 188  ) 

 :- تايوتحملا  

اذإ1- ءابطخلاو  خياشملا  ضعبل  بطخو  تارضاحمو  تاودن  اهيلع  ةلجسم  ةطرـشأ  دجـسملا  يف  ةعامجلا  عمـسي  نأ  دجـسملا  مامإل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  كلذ  اوفلأ  مهنأل  مهيلع  اهيقلي  يتلا  ظعاوملا  وأ  ثيداحألاب  نورثأتي  ةعامجلا ال  ناك 

نإ2- مزعلا  يدنع  نأ  ًاملع  اهب  لمعأ  اذامو  اهنم  دفتـسأ  مل  اذإ  مثآ  انأ  لهف  هتءارقب  مقأ  مل  اهرثكأ  وأ  اهـضعبو  ةريثك  ريـسفتو  هقف  بتك  يدـنع 
عمتسأ ةراعإلا ؟  بتكلا  ةاكز  نأ  حيحـص  له  كلذل ،  سانلا  نم  دحأ  بلط  دـنع  يريغل  اهريعأ  انأ  ًاضيأو  ةءارقلاب  موقأس  تغرف  اذإ  هللا  ءاش 

ظفح

لولح3- دعوم  دنع  الإ  نوتأي  ءابطخلا ال  نأ  ًاملع  ةعمجلا  مامإ  لمشي  اذه  لهف  ةعمجلا  ةالصل  ريكبتلا  ىلع  ثح  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا 
ظفح عمتسأ  عماجلل ؟  ًامامإ  هنييعت  لبق  ةعمجلل  ركبي  هنأ  ًاملع  دجسملل  ريكبتلا  ةليضف  هتوفي  لهو  ةبطخلا 

ظفح4- عمتسأ  اذه ؟  نع  انومتثدح  ول  اذبح  ةنيعم  طورش  ةعمجلا  ةبطخ  وأ  ةعمجلل  نأ  كش  ةعمجلا ال  موي  نع  مالكلا  ددصب  نحنو 

ظفح5- عمتسأ  اهرصقو ؟  ةبطخلا  ليوطت  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  يمأ ؟  اي  وأ  طقف  ةبحملا  دصقل  يتخأ  اي  هتجوزل  لوقي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  ريخألا ؟  سولج  يف  ناك  اذإ  صخألابو  لمعي  اذامف  ةراهط  ريغ  ىلع  وهو  ًايسان  ىلص  وأ  ةالصلا  يف  ثدحأ  مامإلا و  ىلص  اذإ 

يف8- ةكرتلا  ميـسقت  نوكي  فيك  تيم .  وأ  يح  وه  له  هريـصم  فرعي  مل  ةنـس  نيثالث  ذنم  بئاغ  دلولا  تانبلا .  نم  ةعومجمو  ًادـلو  فلخ  لجر 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  ةكرتلا ؟.  نم  ءيش  بئاغلا  دلولا  اذهل  ذخؤي  له  ةلاحلا  هذه  لثم 

185b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 407  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  
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ناهدالا1- مث  تيزلا  يف  نآرقلا  ةءارق  وأ  هبرش  مث  ءاملا  يف  ضيرملل  نآرقلا  ةءارق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ميركلا  لوسرلا  ةنـس  يف  درو  له 
مأ ال زئاج  اذه  له  كلذ  نولعفي  سانلا  نم  ًاريثك  نأل  ءاملا  برـش  مث  ءام  اهب  عضوو  يـسركلا  ةيآ  اهب  بوتكم  ةساط  يف  نآرقلا  ةءارق  وأ  هب 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ ةدافإ  وجرن 

نأل2- يعانطصا  قلط  اهنأب  نولوقي  ةلئاس  ةدام  اهوطعأ  مهنأل  خرصأ  تنك  يننأ  ةجردل  ةبوعصب  نبا  تدلو  دقو  مسجلا  ةفيعـض  اهنإ  لوقت  ةأرما 
اهنأب لوقت  ًابيرقت ،  ةنـس  ةدمل  بعتلا  لظو  ةدالولا  دـعب  ًاريثك  تبعتو  يلقع  دـقفأ  ينأك  رعـشأ  يعانطـصإلا  قلطلا  اذـه  عمو  فيعـض  اهقلط 
ًاضيأ يعانطصالا  قلطلا  لمحتت  مل  اهنأل  ريدخت  ةربإ  اهوطعأو  صاخ  ىفشتسملا  ىلإ  باهذلاب  ضعبلا  اهحـصنف  يناثلا  اهنباب  كلذ  دعب  تلمح 
وجرأ ثلاثلا  رهـشلا  يف  لماح  نآلا  يننأل  زئاج  اذـه  لهف  ًاليلق  تمنو  ةدـالولا  ملأـب  رعـشأ  مل  ريدـختلا  ةربإ  ينوطعأ  امدـعب  لوقت :  ًاـضيأو  ، 

ظفح عمتسأ  زوجي ؟.  اذه  نأب  ينربخأ  ضعبلا  نأل  ًاريخ  هللا  مكازج  ةدافإلا 

يذلا3- ناك  اذإ  ةصاخ  خارـصب  ينكلو  مارح  اذه  نأ  نيبأو  ًاديدش  ًابـضغ  بضغأو  روثأو  خرـصأ  هللا  بضغي  ام  دهاشأ  امنيح  يننأ  يتلكـشم  لوقت 
هيلع هللا  ىلص  ميركلا  لوسرلا  نأ  تأرقو  رثكأ  بضغأف  اهريسفت  ريغ  ىلع  اهنورسفي  ةلدألا  مدقأ  نيحو  عنتقي ،  نأ  ديري  الو  عنتقي  مل  يمامأ 

هسفنل بضغي  ناك ال  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  هانعم  امب  رخآ  ًاثيدح  تأرقو  تارم ،  ثالث  بضغت  ال  لاق :  هلأس  ًاصخش  ربخأ  ملسو 
انرود امو  هللا ؟.  مراحم  تكهتنا  اذإ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  بضغ  ناك  فيك  حيـضوت  وجرأ  هللا  مراـحم  تكهتنا  اذإ  بضغي  نكلو 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةدافإلا  وجرن  لوألا ؟.  ثيدحلا  يف  هنع  يهنملا  بضغلا  وه  امو  انبضغ ؟.  نوكي  نأ  بجي  فيكو  نحن 

ينأب4- رعشأو  يتكسأ  مارح  اذه  مهل  لوقأ  ةفيعض ال  يتيصخش  انأو  ةنالف  ةنالف و  نع  مالكلا  الإ  نهدنع  سيل  نهترايزل  يتالاخ  ىلإ  بهذأ  امنيح 
عمتسأ نيروجأم ؟  انودشرأ  خيشلا  ةليـضف  اي  لعفأ  اذام  نهيلإ  باهذلا  نع  تعطقناف  نيرخآلا ،  نع  نهمالكو  نهتبيغ  ىلإ  عمتـسأ  امنيح  ةمثآ 

ظفح

ظفح5- عمتسأ  ماعطلل ؟  هلكأ  لمكي  مأ  يلصي  موقي  لهف  ماعط  ةرضح  يف  ناسنإلاو  ةالصلا  تقو  ءاج  اذإ 

ةلمعلا6- نأب  ًاملع  كلذ  رادقم  امو  ةاكزلا  هيف  بجي  لهف  ةنـس  نم  رثكأ  هيلع  ىـضم  دـقو  رانيد  ةئامـسمخو  نيفلأ  هردـق  دوقنلا  نم  غلبم  يدـل 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوتفأ  رانيدلا  يه  قارعلا  يف  ةلمعتسملا 

ظفح7- عمتسأ  قيحس ؟ ))  ناكم  يف  حيرلا  هب  يوهت  وأ  ريطلا  هفطختف  ءامسلا  نم  رخ  امنأكف  هللاب  كرشي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح8- عمتسأ  هللا ؟  ءاش  نإ  عفنلا  معيل  كلذ  حيضوت  وجرأ  ةرذلا  لوصحم  كلذكو  زرألاو  نطقلا  لوصحم  نع  ةاكزلا  جرخن  فيك 

رخؤي9- نأ  هل  لهف  رهظلا  تقو  يف  لصوو  ًالثم  نيعوبـسأ  براقي  ام  اهب  ثكميـسو  ةالـصلا  رـصق  ةفاسم  هدلب  نع  دـعبت  دـلب  ىلإ  رفاس  لجر 
حرـش وجرن  رفـسلا  ةبتار  يأ  ةبتارلا  ةالـص  بحتـست  لهو  مويلا  اذـه  يف  ميدـقت  عمج  اهعمجيو  ءاشعلا  عم  برغملاو  رـصعلا  عم  رهظلا  ةالص 

ظفح عمتسأ  اهملعي ؟  ةماعلا ال  نم  ريثكلا  نأل  ةالصلا  رصق  طورش 

186a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.03  ) ( 461  )  ( 280  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيروجأم ؟  ةدافإ  اذهب  وجرن  ةدحاو  ةيحضأ  يف  دارفأ  ةسمخ  كارتشا  زوجي  لهو  يحضي  نأ  ملسم  لك  ىلع  له 

ظفح2- عمتسأ  ةعومجملا ؟  كارتشا 

ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  باتكلا  ةحتاف  لبق  ةلمسبلا  ةءارق  مكح  ام 

ءايلوألا4- دـحأ  مانملا  يف  تأر  نهادـحإ  نأل  ءارـسلاو  ءانغلاو  صقرلاب  ليللا  نييحيو  روجهم  لزنم  ءانف  يف  نعمتجي  ةوسنلا  ضعب  انتيرق  يف 
؟  نيروجأم ءالؤهل  حـصنلا  وجرنو  خيـشلا  ةليـضف  كلذ  مكح  ام  هل ،  حدـملاو  هب  ينغتلاو  هركذ  ءايحإل  ةوسنلا  ءالؤه  عمجت  نأ  اهرمأو  ىفوتملا 

ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  مكيف ؟  هللا  كراب  نهنوحصنت  اذام  نهنس  ربكب  كلذ  تاللعم  روبقلا  ةرايزب  نمقي  نم  ءاسنلا  نم  ضعبلا  كانه 

اذهب6- وجرن  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ءامسأ  اهيف  بوتكم  نوكي  دق  يتلا  ةيبرعلا  دئارجلا  لامعتسا  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكرظن  يف  عرـشلا  يأر  ام 
ظفح عمتسأ  فيلغتلاو ؟  حسملا  يف  اهلامعتسا  دصقب  كلذو  ةدافإ 
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ظفح7- عمتسأ  مراحملا ؟  مامأ  ابوروأ  نم  ةدروتسملا  سبالملا  ءادترا  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكرظن  يف  عرشلا  يأر  ام 

؟. 8- خيـشلا ةليـضف  اي  كلذ  ةحـص  ىدم  ام  هللاب )  نعتـسا  مومأملا ( :  لاق  ةحتافلا  ةءارق  يف  نيعتـسن ))  كايإو  دبعن  كايإ  مامإلا (( :  لاق  اذإ 
ظفح عمتسأ 

186b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( 380  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- لضفألا  يه  ةيمالـسالا  ةيعرـشلا  ماكحألا  نأب  كشلل  يفانم  ًاداقتعا  دـقتعي  هنأـب  ملعلا  عم  رفك ،  هللا  عرـش  ريغ  ىلإ  مكاـحتلا  ربتعي  لـه 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  هيجوتلا  اذهب  وجرن  ةيعضولا  ماكحألا 

ظفح2- عمتسأ  ةنيعم ؟  ةعامج  ىلإ  يمتني  نأ  ملسملا  ىلع  طرتشي  لهو  مالسإلا ؟.  يف  ةعامجلا  ةيمهأ  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  اذه  يف  ةمكحلا  ام  مهنكامأ  نوريغي  ةنسلا  ةالص  اودارأ  اذإ  ناوخإلا  ضعب  ىرن 

ظفح4- عمتسأ  اذه ؟  ةحص  ةمايقلا  موي  هعضوم  هل  دهشي  هنأ  ةنسلا  ءانثأ  لحم  ىلإ  لحم  نم  رييغتلا  نأ  ةماعلا  ضعب  لوق 

رفغ5- الإ  ةرخآلا  رادلاو  هللا  ديري  لجر  اهأرقي  سي ال  نآرقلا  بلق  لاق (  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  راسي  نب  لقعم  نع  ثيدحلا  اذه 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  ثيدحلا  اذه  ةحص  ام  مكاتوم )  ىلع  اهوؤرقا  هل  هللا 

ام6- ًابلاغو  ةـملك  وأ  ةـلمج  ىـسنأ  وأ  اهاسنأ  نيموي  وأ  موي  دـعب  ميركلا  نآرقلا  نم  ةروس  ظـفحأ  امدـنع  ثيح  نايـسنلا  ريثك  هنأـب  لوقي  لـجر 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةكرابملا  روسلا  هذه  ىسنأ  يكل ال  نيروجأم  يننوحصنت  اذامبف  اهدعب  يتلا  ةملكلا  ىلإ  ةملكلا  هذه  ىطختأ 

نيحلاصلا7- ضاير  باتك  ًاضيأو  يفاشلا  ءاودلا  نع  لأس  نمل  يفاكلا  باوجلا  باتكو  راكذألا  باتك  بتكلا :  هذه  يف  خيـشلا  ةليـضف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  ميلعت  باتكو  رارسألا  ةنيزخ  باتكو 

عمتسأ8- رثكأ ؟  وأ  ثلثلا  وأ  عبرلا  وأ  لاملا  سأر  فصن  وه  له  علـسلا  نم  عونب  صخـش  رجاتي  امدـنع  حـبرلا  يف  ًاعرـش  زئاجلا  رادـقملا  وه  ام 
ظفح

187a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 403  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- ىلع  لدتسيو  ثلثلاب  اهددحي  نم  سانلا  نم  تعمس  دق  يننإف  هريغ  وأ  ثلثلا  يف  اهعـضيف  ةيراجتلا  حابرألا  ددحي  يعرـش  دح  كانه  له 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ليصفتلاو  حيضوتلا  وجرن  عيمجلا  يضريل  ثلثلا  اوراتخاو  يضارتلا  ىلع  ةينبم  نوكت  عيبلا  ةيلمع  نأب 

ةعاضبلا2- نم  عونلا  اذه  ىلع  سانلا  لابقإ  مدعل  ًارظن  هعم  هذخأتل  رخآ  ًائيـش  كيلع  طرتشيو  ًائيـش  كل  عيبي  يذـلا  رجاتلا  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ءارش  يف  مثإ  ينقحلي  لهو  مأ ال  حيحص  وه  له  عيبلا  مكح  امو 

باب3- نم  سيل  كلذو  كلذب  يلابي  الو  هب  ضري  ليلق  لام  غلبم  يأ  هل  تمدق  ول  هنأ  ةجردل  اهيف  دهاز  وهو  هتعاضب  عيبي  لجر  يف  عرشلا  مكح  ام 
كلذ يف  مثإ  اهيلع  له  يرتشملاو  عئابلا  نم  لك  يف  يعرـشلا  مكحلا  امو  ةـقيرط  يأب  كـلت  هتعاـضب  نم  صلختي  نأ  دـيري  نكلو  ةدـعاسملا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ 

ةيمهأ4- هلو  ةيتاذلا  دوهجلاب  ىنبي  هنأب  ًاملع  دجسملا  اذه  دييـشتل  اهنم  ءزج  وأ  ىراصنلا  اهنكـسي  ةنيدمب  دجـسم  ءانبل  يلام  ةاكز  عفد  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  مالسإلا  ةمدخل  ىمظع 

هللا5- لوسر  اي  لاقف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ىلإ  ىتأ  ىمعأ  نأ  فينح (  نب  نامثع  يوارلاو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  درو 
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لاق مث  نيتعكر  ىلص  مث  أضوتف  قلطناف  لاق  يرصب  باهذ  يلع  قش  دق  هنإ  هللا  لوسر  اي  لاق  كعدأ  وأ  لاق  يرـصب  نع  فشكي  نأ  هللا  عدا 
كتجاح ركذتو  يتجاح  يضقيف  يبر  ىلإ  كب  هجوتأ  ينإ  دمحم  اي  ةمحرلا  يبن  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحم  انيبنب  كيلإ  هجوتأو  كلأسأ  ينإ  مهللا 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  اذه  ةحص  ام  يف )  هعفشف  مهللا 

ظفح6- عمتسأ  سأرلا ؟  فوشكم  وهو  سانلاب  يلصي  نأ  مامإلل  قحي  له 

ظفح7- عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  يف  عرشلا  مكح  امو  كلذ  يف  مكيأر  ام  ةعمجلا  ةضيرف  دعب  رهظلا  يلصي  سانلا  ضعب 

ظفح8- عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةدافإ  اذهب  وجرن  اهرادقم  نم  صقني  هنأ  يأ  ةلماك  ةاكزلا  دؤي  مل  نم  مكح  ام 

187b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 375  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيروجأم ؟  ةدافإ  اذهب  وجرن  اهكرت  اذإ  مثإ  هيلع  لهو  صخشلا  اهيلصي  مل  اذإ  ةبجاو  دجسملا  ةيحت  يتعكر  ربتعت  له 

رتم2- اوليك  نينامثو  سمخ  يلاوح  ةماقإلا  لحم  نع  دعبي  لمعلاو  لمعلا  ناكم  ىلإ  بهذأ  ًايموي  يننأ  ثيح  رفاسملا  ةالص  يف  عرـشلا  مكح  ام 
اذهب ةحيحص  يتالص  لهو  ءاشعلا  عم  برغملاو  رـصعلا  عم  رهظلا  عمجأ  نأ  قحلا  يل  لهف  ءاشعلا  ةالـص  ةياهن  ىتحو  حبـصلا  نم  أدبي  لمعلاو 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  وجرأ 

ظفح3- عمتسأ  ريخ ؟  لك  مكازجيو  مكظفحي  هللاو  تايبنجألاب  هبشتل  تسيل  ةينلا  نأب  ًاملع  ةأرملا  رعش  صق  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن  لالح  مأ  مارح  كلذ  ربتعي  له  ةنسل  فلأ  نيثالثب  اهتنيدو  ًادقن  فلأ  نيرشعب  ةرايس  تيرتشا 

ظفح5- عمتسأ  عيبلا ؟  اذه  نع  انثدحت  نأ  وجرن  قروتلا  عيب  عويبلا  لئاسم  نم 

ظفح6- عمتسأ  اهعم ؟  رفاسأ  نأ  يل  زوجي  لهو  بناجألا  نم  مأ  مراحملا  نم  يلاخ  ةجوز  ربتعت  له 

ظفح7- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالص  دعب  اهيلصأ  نأ  يل  زوجي  له  ةنسلا  يتعكر  لصأ  ملو  ةالصلل  نذؤملا  ماقأف  رجفلا  ةالصل  ترضح  اذإ 

188a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.63  ) ( 417  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيحلاصلا ؟  ضاير  ةيلاتلا :  بتكلا  يف  مكريشتسي  لأسي  هل 

ظفح2- عمتسأ  نيظعاولا ؟ "  ناتسب  باتك "  يف  مكيأر  ام 

ظفح3- عمتسأ  ةمايقلا ؟ "  لاوهأ  باتك "  يف  مكيأر  ام  و 

ظفح4- عمتسأ  ةمايقلا ؟ "  موي  تامالع  باتك "  يف  مكيأر  ام  و 

ظفح5- عمتسأ  تاكلهملاو ؟ "  تاقبوملا  باتك "  يف  مكيأر  ام  و 

ظفح6- عمتسأ  سانلا ؟  ضعب  لوقي  امك  ةدابع  لمعلا  لهو  ةبرغلا ؟.  يف  ًالثم  هتجوز  نع  دعبلا  لجرلل  زوجي  مك 

يف7- هتعمس  هوشت  نأ  ديري  لب  مرحملا  ءيـشلا  اذه  ىطاعتي  مل  هنأب  فرعي  هنع  لئاقلاو  كلذ  هباش  ام  وأ  رمخلا  برـشي  هنأب  لجر  نع  ليق  اذإ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكحلا  ام  طقف  عمتجملا 

ظفح8- عمتسأ  ءالخلا ؟  ناكم  يف  هللا  مسا  ركذ  نم  همزلتسي  امو  ءوضولا  نم  فينحلا  مالسإلا  فقوم  وه  ام 

ظفح9- عمتسأ  اهنع ؟  ًاديعب  ةالصلا  ءانثأ  ًانايحأ  ركفلا  باهذ  وأ  ريكفتلا 
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ظفح10- عمتسأ  ةدافإلا ؟  اذهب  وجرن  يلصملا  لمع  ةعيبطل  ًارظن  ًارطضم  برغم  رصع ،  رهظ ،  ضرف  نم  رثكأ  عمج 

ظفح11- عمتسأ  يعرشلا ؟  رذعلا  نمض  لخدي  اذام 

ظفح12- عمتسأ  فحصملا ؟  سمل  نودبو  لوقلا  ديكأت  ليبس  ىلع  ءوضو  نودب  نآرقلا  ةوالت 

ةيآلا13- يفو  نيلـسرملا ))  اوعبتا  موق  اي  لاق  ىعـسي  لجر  ةـنيدملا  ىـصقأ  نم  ءاـجو  سي ((  ةروس  نم  نيرـشعلا  ةـيآلا  يف  ىلاـعت  هللا  لوقي 
نم كل  ينإ  جرخاف  كولتقيل  كب  نورمتأي  ألملا  نإ  ىسوم  اي  لاق  ىعسي  ةنيدملا  ىصقأ  نم  لجر  ءاجو  صصقلا ((  ةروس  نم  اضيأ  نيرـشعلا 

ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  هذه  ريسفت  امو  نيلجرلا  مه  نم  نيحصانلا )) 

188b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 404  )  ( 241  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- نود  نهيلايلب  مايأ  ةثالث  هدنع  ءازعلا  نوكي  انبراقأ  دنع  وأ  انم  دحأ  دـنع  تيملا  تام  اذإ  وهو  ءازعلا  يف  تاداع  انلو  لئابق  اننإ  لوقت :  ةأرما 
نم تملع  مث  ةلـصاوتم  مايأ  ةـثالث  مودـي  هبراقأ  نم  باصملا  بحاص  دـنع  سانلا  نورـضحي  نكلو  ةوهقلا  مدـقت  الو  ةـفلك  يأ  اذـه  يف  نوكي 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةدافإ  اذهب  وجرن  جرح  ةيزعتلا  ىلإ  يباهذ  يف  لهف  ةحاينلا  نم  عون  وه  عامتجالا  نأ  مكجمانرب 

ظفح2- عمتسأ  نفدلا ؟  دعب  وأ  تيملا  ةافو  أبن  عامس  دعب  وه  له  ءازعلا  نوكي  ىتم 

لمعلا3- اذه  لهو  لالح  لمعلا  اذه  له  رجأ ،  نودب  ةيفوصلا  قرطلل  دجاسملا  دحأ  يف  ميركلا  نآرقلا  ظيفحتب  موقت  دعب  اهب  لخدأ  مل  ةجوز  يل 
ظفح عمتسأ  ةيفوصلا ؟  قرطلل  ةالاوم  هيف 

ظفح4- عمتسأ  ةيجوزلا ؟.  دقعب  رضي  لمعلا  اذه  لهو 

دجسي5- له  كلذكو  ىرخألا ،  كرتيو  ةدحاول  دجسي  مأ  نهبيترت  بسح  ىلع  ًاعم  نهل  دجسي  له  ةالصلا  يف  ةوالت  يتدجس  ىلع  يلـصملا  رم  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  ريغ  يف 

ظفح6- عمتسأ  ثاريملا ؟  يف  قح  ةبصعلا  معلا  دالوأل  له  دلولا  اذه  تامو  دحاو  دلوو  تانب  هل  صخش 

ةالص7- دعب  له  نيديلا  عفر  بحتسي  ىتمف  ةعدب  ةضيرفلا  دعب  ءاعدلا  يف  نيديلا  عفر  نأب  انعمسو  بردلا  ىلع  رون  مكجمانرب  ىلإ  انعمتـسا  دقل 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةدافإ  وجرن  لفاونلا  يف  مأ  رفسلا 

هلامعتسا8- نم  ينعنمي  لمعلا  بحاصو  برشلل  صـصخم  هنكلو  مايأ  ةرـشع  ةدمل  يفكي  ام ء  انعمو  ةيدابلا  ناكـس  دحأ  عم  ًايعار  لمعأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةدافإ  وجرن  ةلاحلا  هذه  يف  مميتلا  يفكي  له  ءوضولل 

ظفح9- عمتسأ  هديرو ؟  عطق  نود  ريطلا  حبذ  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  مارح  مأ  لالح  امه  لهو  بضلاو  عوبرجلا  حبذ  مكح  ام 

تاومـسلا11- ءلم  كناحبـس  دـمحلا  كلو  انبر  هدـمح  نمل  هللا  عمـس  لاقي (  عوكرلا  دـعب  لثم  ةـيعدألا  ضعب  ةالـصلا  ءانثأ  لاقي  نأ  حيحـص  لـه 
ظفح عمتسأ  حورلاو ؟ )  ةكئالملا  بر  سودق  حوبس  لاقي (  دوجسلا  دعبو  ءيش )  نم  تئش  ام  ءلمو  ضرألاو 

189a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.51  ) ( 365  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

مهحصنن1- نأ  ىنسحلابو  ًارارم  انلواح  دقلو  هريغو  ةالصلا  ةماقإ  نم  هللا  عرش  نوقبطي  هللاب ال  الإ  ةوق  الو  لوح  انناوخإو ال  اندلاو  نأ  انتالكشم 
نكلو اننزحي  كلذ  ناكو  ميركلا  نآرقلا  ظيفحت  سرادمو  ركذلا  تاقلح  روضح  نمو  عوطتلا  مايـص  نم  انعنمي  اندلاو  نإ  مث  ىودـج  نود  نكلو 
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ظفح عمتسأ  ءازجلا ؟.  ريخ  انع  هللا  مكازج  اننوديفت  نأ  مكتليضف  نم  وجرن  نولصي  مهنوك ال  مهألا 

نع2- نوفرعي  امدنع  كلذو  انتبطخ  نع  نوعجارتي  كلذ  دعب  نكلو  انم  جاوزلاب  نوبغريف  انمازتلا  نعو  نيحلاصلا  بابـشلا  نم  ريثك  ىنع  عمـسي 
عوضوملا اذه  هاجتا  نيملـسملا  انناوخإل  ةملك  هيجوت  مكتليـضف  نم  وجرن  اذهلو  كلذ  يف  نحن  انبنذ  امف  قحلا  قيرط  نع  انناوخإو  اندلاو  داعتبا 

ظفح عمتسأ   ؟

تايفشتسملا3- ىلإ  باهذلا  مغر  كلذ  نم  ءافش  نود  ةليوط  ةدم  اذه  رمتسيو  ةجوزلا  ضرم  وأ  ءانبألا  ةافو  لثم  ءايـشأ  نيجوزلا  ىلع  لصحي 
دعبو هتجوز  لجرلا  قلطيف  هدـيدجت  يأ  جاوزلا  دـقع  ةداعإب  نيجوزلا  حـصنيو  نسح ،  ريغ  تقو  يف  مت  جاوزلا  دـقع  نأ  ساـنلا  ضعب  لوقيف 

نأ يأ  جوزلا  دنع  ةدوجوم  ريغ  قالطلا  ةـين  نأب  ًاملع  لوألا  رهملا  قوف  نيعم  رهم  ةدايزبو  جوزلا  دـقع  داعي  تاعاس  ثالث  ىلإ  لصت  دـق  ةدـم 
قوف دئازلا  رهملا  لهو  لجرلا  ىلع  ةقلط  هذه  بسحت  لهف  هتجوز  ءافـشو  هءانبأ  ةمالـس  وه  اذه  نم  ديري  لب  هتجوز  قلطي  نأ  ديري  جوزلا ال 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ةيضقلا  هذه  يف  مكيأر  امو  مأ ال  بجاو  لوألا  رهملا 

189b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 412  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  ةاكز  اهيلع  له  لأسيو  اهرادقم  يردي  ةرتف ال  دعب  نكلو  اهئانب  يوني  ضرأ  ةعطق  هيدل  نأ  ركذي 

ظفح2- عمتسأ  هرادقم ؟  امف  ةاكز  هيلع  تناك  اذإو  ًاضيأ  ةاكز  هيلع  لهف  لاير  فالآ  ةثالث  هتميق  غلبت  يصخشلا  لامعتسالل  بهذ  هتجوز  ىدل 

هللو3- نآرقلا  ةءارق  نم  رثكيو  ةبوتكملا  تاولـصلا  ىلع  ظفاحمو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيبنب  قدصمو  ىلاعتو  هناحبـس  هللاب  نمؤم  باش  هنإ 
هتبكترأ امب  مثإ  يلع  لهف  ةريثك  ءاطخأ  بكترأ  يننأ  دجأ  عايذملا  لالخ  نم  ئرقملا  ةءارقو  يتءارق  نيب  نراقأ  امدـنع  لوقي :  نكلو  دـمحلا ، 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكدافأ  انوديفأ  دصق  ريغ  نم  ءاطخأ  نم 

؟ 4- ةدافإ وجرن ا  مارح  اذه  لهف  هلبقتو  هل  اههجو  فشكت  اهنأب  لوقتو  هيبأ  ريغ  لجر  نم  تجوزت  دق  مأ  اهجوزلو  ةـجوزتم  ةاتف  اهنأب  لوقت  ةأرما 
ظفح عمتسأ 

مكح5- ام  نيدلاب  ذخأي  يذلا  نم  لقأ  رعـسب  دقنلاب  ذخأي  يذلل  يطعيف  نيدلا  قيرط  نعو  دقنلا  قيرط  نع  عيبلاب  موقي  ةراجت  لحم  بحاص  لجر 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  وه  لهو  لماعتلا  اذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا 

ةدراو6- يه  لهو  اهب  ةصاخلا  ةغيـصلا  يه  امف  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  ىلإ  تابرقلا  مظعأ  نمو  ةدئاف  تاذ  اهنأب  حـيباستلا  ةالـص  نع  ةرم  تأرق 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  انوديفأ  ةيوبنلا  ثيداحألا  يف 

ظفح7- عمتسأ  ةدافإ ؟  اذهب  وجرن ا  تاولصلا  هذه  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكيأر  امف  باتك  نم  رثكأ  يف  ةجاحلا  ةالص  نع  تأرق 

بهذـي8- نأ  هل  زوجي  لهف    ً ءايعإو ًابعت  هل  ببـسو  رحـسلاب  يلتبا  نم  لـعفي  اذاـمف  ًاعرـش  مارح  ةرحـسلاو  ةـنهكلا  ىلإ  باهذـلا  نأ  ملعأ  ينإ 
اذإ ةصاخو  رحاسلا  اذه  هاجت  صخشلا  اذه  لعفي  اذامو  ةرحسلا  نم  نصحتلا  وأ  رحسلا  كفل  تانيعم  تايآ  كانه  هنأ  مأ  رحسلا  كفل  ةرحـسلل 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوديفأ  لعفي  اذام  هنم  مقتني  مأ  هكرتي  له  هراوجب  نكسي  ناك 

ىلع9- هسفاني  هنأل  كلذو  ءالمزلا  نيب  لمعلا  يف  هتروص  هيوشتل  كلذو  ةحصلا  نم  اهل  ساسأ  تاعاشإو ال  ليواقأ  قالتخاب  رخآ  لجر  ملظ  لجر 
ةحصلا نم  ساسأ  اهل  سيل  ءايـشأ  قالتخاب  ةلماعملا  سفن  هلماعي  نأ  هل  قحي  لهف  ءالمزلا  نيب  هتوق  نم  فعـضي  نأ  ديريو  لمعلا  يف  بصنم 

له لخادلا  نم  ناسنإلا  نداعم  اهمهي  الو  رهاظملاب  مكحت  سانلا  ةـماع  نأب  ملعلا  عم  هنم  مقتنيل  ىلاعت  هللا  ىلإ  هرمأ  ضوفي  مأ  هب  اهقـصليو 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكمحر  نيروجأم  انوديفأ  مأ ال ،  ةالص  لك  بقع  هيلع  ءاعدلا  زوجي  لهو  حلاط  مأ  حلاص  وه 

ظفح10- عمتسأ  حيحصلا ؟  ريغو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  يورملا  حيحصلا  ثيدحلا  نيب  قرفن  نأ  نكمي  فيك 

؟ 11- كلذ لثم  زوجي  لهو  كلذ ،  يف  مكحلا  امف  اهيدـلاو  حور  ىلإ  ةـحتافلا  أرقت  مث  هلل  الإ  هلإ  الو  هلل  دـمحلا  تارم  ةدـع  ةحبـسمب  حبـست  ةأرما 
ظفح عمتسأ 

رخآ12- ىلإ  صخـش  نم  لقني  يذلا  مدلاب  كلذ  ةقالع  ام  ريزنخلا ))  محلو  مدلاو  ةـتيملا  مكيلع  تمرح  ةدـئاملا ((  ةروس  نم  ةـميركلا  ةـيآلا  يف 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مثإ  كانه  لهو 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56480
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56480
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56481
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56481
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56482
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56482
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3646
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3646
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56483
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56483
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56484
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56484
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56485
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56485
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56486
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56486
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56487
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56487
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56488
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56488
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56489
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56489
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56490
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56490
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56491
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56491
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56492
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56492
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56493
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56493
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56494
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56494
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح13- عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  سأرلا  ةمدقم  نم  مأ  ةريفظلا  فرط  نم  وهأ  مارحإلا  كف  دعب  اهسأر  ةأرملا  صقت  نيأ  نم 

ظفح14- عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذ  مكح  ام  متآملا  يف  توصلا  ربكم  نوفركيملا  يف  نآرقلا  أرقت  يتلا  ةأرملا 

190a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 402  )  ( 254  ) 

 :- تايوتحملا  

ةدافإ1- اهنم  وجرن  ةوشر  ربتعت  لهو  ةيدهلا  لوبق  يضاقلا  ىلع  مرحي  مالسإلا  لهو  ملسملا  يضاقلا  يف  رفوتت  نأ  بجي  يتلا  طورـشلا  يه  ام 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ 

؟ 2- ةدافإلا اذـهب  اوجرن  ىلاعت  هللا  مسا  اهيف  ًاقاروأ  لـمحي  وهو  نيعمتـسملا  يناوخإو  هللا  مكمركأ  ةاـيملا  ةرود  ملـسملا  لخدـي  نأ  حـصي  لـه 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  نيروجأم ؟  ةدافإلا  اذهب  اوجرن  ةاكز  ربتعي  نيلوستملل  تاقدصلا  ءاطعإ  له  خيشلا  ةليضف 

ظفح4- عمتسأ  ةيصولا ؟  هذه  ذفنت  له  ينالفلا  ناكملا  يف  نفدي  نأ  تام  اذإ  يصوي  نميف  خيشلا  ةليضف  مكتليضف  يأر  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةدافإلا ؟  اذهب  اوجرن  لظ  هل  ىري  ىشم ال  اذإ  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  حيحص  له 

ظفح6- عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  حيحص  اذه  له  هنم  قلخ  يذلا  ناكملا  يف  نفدي  ىلاعت  هللا  ةئيشمب  ناسنإ  لك  نأ  انعمس 

نولوقت7- اذام  ءيـش ،  يف  سانلا  ضعب  رواشتي  امدنع  ةرابعلا  هذه  لثم  لاقت  هللا )  ةيادهو  كروش  كرابع (  سانلا  نم  ريثك  ةنـسلأ  ىلع  جرد 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  اذه  يف 

عمتسأ8- ةدافإلا ؟  اذهب  اوجرن  كلذ  مهنم  ًاداقتعإ  نجلا  سم  نم  ًافوخ  نيتحيبذ  وأ  ةحيبذ  هلخادب  حبذي  نأو  دبال  ًاديدج  ًالزنم  نكس  اذإ  سانلا  ضعب 
ظفح

ةـصاخو9- دادـحلا  يتـلا ف  ةأرملا  نأ  عمـسن  ثيح  نول  يأ  زوجي  مأ  دوسأ  ساـبلب  مزتـلت  نأ  اـهجوز  اـهنع  ىفوتملا  ةدـتعملا  ةأرملا  مزلي  لـه 
بجي ام  حيضوت  لمأن  ناطلس  نم  اهب  هللا  لزنأ  ام  نهيدل  تاداقتعا  كانهو  دوسألا  ىلع  يلـصتو  دوسألا  ىلع  سلجتو  دوسألا  سبلت  تايماعلا 

ظفح عمتسأ  هريغو ؟  سابل  نم  اهجوز  اهنع  ىفوتملا  ةارملا  ىلع 

ظفح10- عمتسأ  ًاريخ ؟  هللا  مكازج  ةدافإلا  اذهب  اوجرن  فيلكتلا  ذنم  لامعألا  عميج  طبحت  لهو  لمعلا  طبحت  يتلا  ءايشألا  يه  ام 

190b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 439  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

ام1- ملعي  هللاو  ربكأ  هللا  ركذلو  ركنملاو  ءاشحفلا  نع  ىهنت  ةالصلا  نإ  ةالصلا  مقأو  ىلاعت ((  هلوقب  ةيناثلا  ةعمجلا  ةبطخ  متخ  نأب  حيحـص  له 
ظفح عمتسأ  تاعدتبملاو ؟  ننسلا  باتك  بحاص  لوقي  امك  ةعدب  نوعنصت )) 

ظفح2- عمتسأ  ىرخأ ؟  حورش  ةدعو  هل  حرش  لضفأو  ةديقعلا  ملع  يف  ظفحلل  باتك  لضفأ  وه  ام 

ظفح3- عمتسأ  هل ؟  حرش  لضفأو  ثيدحلا  ملع  يف  ظفحلل  باتك  لضفأ  وه  ام 

ظفح4- عمتسأ  هل ؟  حرش  لضفأو  هقفلا  ملع  يف  ظفحلل  باتك  لضفأ  وه  ام 

ظفح5- عمتسأ  هل ؟  حرش  لضفأو  وحنلا  ملع  يف  ظفحلل  باتك  لضفأ  وه  ام 

نم6- درمم  حرس  هنإ  لاق  اهيقاس  نع  تفشكو  ةجل  هتبسح  هتأر  امف  حرـسلا  لخدا  اهل  ليق  لمنلا ((  ةروس  يف  ىلاعت  هلوق  نع  لأست  ةأرما 
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ظفح عمتسأ  ريراوق ؟ )) 

؟ 7- خيـشلا ةليـضف  اي  كلذ  اولاق  نيذلا  مه  نم  ةـثالث ))  ثلاث  هللا  نإ  اولاق  نيذـلا  رفك  دـقل  ةدـئاملا ((  ةروس  يف  ىلاعت  هلوق  نع  لأست  اضيأ 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  نباغتلا ؟  ةيلاتلا :  ةينآرقلا  روسلا  ءامسأ  ىنعم  نع  رسفتست  ةأرما 

ظفح9- عمتسأ  اهتيب ؟  يف  ديعلا  ةالص  يلصت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  ةباتكلاو ؟  ةءارقلا  فرعي  هنأب  ًاملع  يدلاول  نآرقلا  ةمتخ  يدهأ  نأ  يل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  كلذ  دعب  مأ  ةالصلا  تقو  لوخد  لبق  اهيلصأ  له  يردأ  ينكل ال  رصعلا  ةالص  لبق  تاعكر  عبرأ  يلصأ  انأ 

ظفح12- عمتسأ  حيبستلا ؟  يف  ةحبسملا  مدختسن  نأ  زوجي  لهو  ةالصلا  نم  ملسأ  نأ  دعب  يأ  ةالصلا  ضئارف  دعب  ءاعدلاب  يديألا  عفر  زوجي  له 

ءاضق13- ةـحابإ  نع  يعفاشلا  مامإلا  هلاق  ام  نأب  ًاملع  ًادـمع  ةـتئافلا  ةالـصلا  ءاضق  نع  يعفاشلا  مامإلا  هلاق  اميف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
رظن يف  ربتعي  يعفاشلا  مامإلا  هلاق  ام  لهو  اهكرت  ىلإ  يدؤي  اـمم  اـهتاقوأ  يف  ةالـصلا  ةـماقإ  يف  نواـهتت  ساـنلا  نم  ريثكلا  لـعج  ةالـصلا 
وجرن ةمايقلا )  موي  ىلإ  اهب  لمع  نم  رزوو  اهرزو  هيلعف  ةئيس  ةنس  نس  نم  فيرشلا (  ثيدحلا  يف  ءاج  ام  اهيلع  قبطني  ةئيس  ةنس  مالـسإلا 

ظفح عمتسأ  ليصفتلا ؟ 

دق14- نيملسملا  ضعب  نأب  ًاملع  ةصاخ  رافكلا  ىلإ  ميركلا  نآرقلا  يف  ةدراولا  باذعلا  تايآ  عيمج  ريثك  نبا  مامإلا  لثم  نورـسفملا  بسن  اذامل 
عمو يـصاعلا  ملـسملا  نم  رفاكلا  ديدحت  اهيف  دري  مل  تايآلا  ضعب  نأب  ًاملعو  تايآلا  هذه  قايـس  يف  لوخدلا  بجوت  يتلا  بونذلا  ضعبب  يتأي 

كئلوأف هتئيطخ  هب  تطاحأو  ةئيـس  بسك  نم  ىلب  ةرقبلا ((  ةروس  يف  ىلاعت  هلوق  لثم  ةـصاخ  راـفكلا  ىلإ  نورـسفملا  اهبـسن  دـقف  كـلذ 
ظفح عمتسأ  نودلاخ ؟ ))  اهيف  مه  رانلا  باحصأ 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  لوألا |   |

191a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 544  )  ( 381  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟.  هنفد  ناكم  هتيصو  يف  بتكي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  ةينافلا ؟.  ايندلا  هذه  يف  زوجت  رومأو ال  ءايشأب  مدطصي  نأ  دعب  توملا  ىنمتي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  ةأرملل ؟.  ةبسنلاب  ليللا  فصتنم  ىتح  ءاشعلا  ةالص  ريخأت  نع  لأست  ةأرما 

صاخ4- اذه  نأب  رخآ  ناكم  يف  تأرقو  نيتعكر  رصعلا  دعب  يلصي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نأ  يراخبلا  مامإلا  حيحـص  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  له  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملاب 

ظفح5- عمتسأ  ةلاحلا ؟. هذه  يف  لضفألا  وه  امف  ةالصلا  تميقأو  ماعطلا  رضح  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  ءابتحإلا ؟. وه  امف  بطخي  مامإلاو  ةعمجلا  موي  ءابتحإلا  نع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىهن 

-7 : لاق ةـكئالملا  اولاق :  ًاناميإ  سانلا  رثكأ  مه  نم  نوفرعتأ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ءاـبطخلا  دـحأ  نم  ًاثيدـح  تعمس 
فيكف ال لاق (  نحنف ،  نحنف  اولاق :  يحولا  مهيلع  لزني  مهو  نونمؤي  فيكو ال  لاق :  ءايبنألا ،  مهف  اولاق :  هللا  دـنع  مهو  نونمؤي  فيكو ال 

عمتسأ حيحص ؟.  ثيدحلا  اذه  لهف  ينوري )  ملو  يب  نونمؤي  يدعب  نم  نوتأي  موق  مه  لاق :  مه ،  نمف  اولاقف :  هللا ،  لوسر  مكنيبو  نونمؤت 
ظفح
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26680
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح8- عمتسأ  ةفيعضلا ؟.  نم  ربتعت  له  ةعوطقملا  ثيداحألا  كلذكو  اهب ؟.  لمعي  له  ةفوقوملا  ثيداحألا 

روهشلا9- نم  ةسماخلا  يف  يتلفط  تناك  امدنع  يل  تقو  ةثداح  ةجيتن  ريمض  بينأتو  يسفن  قلق  يف  شيعأ  انأو  ةليوط  ةدم  ذنم  لوقت :  ةأرما 
دق اهنأ  تننظو  ةلفطلا  تكسف  اهيلع  هللا  مسا  ركذأ  نأ  نود  نكلو  اهبرـضب  تمق  اهذخآ  نأ  نم  ًالدبو  اهخارـص  ىلع  تقفأو  ةمئان  تنك  دقف 
عبس يف  يهو  نآلا  ىتح  ةلاحلا  هذه  ىلع  لازت  الو  ةجنشتم  ءاضعألا  عيمجو  ملكتت  الو  كرحتت  اهتدجو ال  حابصلا  يف  تظقيتسا  امدنعو  تمان 
لهو ةمثآ  انأ  لهف  ينبذعي  ام  اذهو  اهل  ثدـح  اميف  ببـسلا  انأ  نوكأ  نأ  دعبتـسأ  يننأ ال  الإ  هردـقو  هللا  ءاضقب  يناميإ  عمو  اهرمع  نم  تاونس 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  مكتحيصن  وجرن  ةرافك  يلع 

ظفح10- عمتسأ  هل ؟.  بيرق  ناك  ولو  ىتح 

مايألا11- ضعب  يف  نكلو  بيط  ءاكبلاو  هللا  ةيـشخ  نم  عوشخلا  نأب  ملعن  امكو  هئاعد  يف  رثؤم  ةمئألا  ضعب  نوكي  رتولا  ءاعد  يفو  ناضمر  يف 
ظفح عمتسأ  مكتحيصن ؟.  امو  زئاج  اذه  لهف  هحاينلا  نم  بيرق  هنأكف  نيمومأملا  ىلع  رثؤي  دق  حايص  عمسن 

جوزلا12- ةقفاومب  متي  كلذ  نأب  ًاملع  ناغفألا  نيدهاجملا  ىلإ  اهرهم  نم  ءزج  تعفد  وأ  ترذن  اذإ  سورعلا  رمأ  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  هيجوتلا  وجرن  هللا  ليبس  يف  نيدهاجملل  هلاسرإ  حصي  الو  طقف  جوزلا  ضارغأل  رهملا  نأ  مأ 

ردصم13- يننأب  دقتعت  اهنأل  براقألاو  لهألا  ةرايزل  يعم  جورخلا  ضفرت  يتدلاو  نكلو  لوقت  كلذ  ىلع  هللا  دـمحت  ةـبقنم  ةاتف  اهنأب  لوقت :  ةأرما 
يننودشرت اذامبو  اهعم  فرصتأ  فيك  ىرخألا  مازتلإلا  رومأو  لاجرلا  ةحفاصم  مدعو  باقنلا  سبلب  يتافرـصت  نع  ةيـضار  ريغ  يهو  اهل  جارحإ 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. 

لوؤسم14- بلط  ول  فرـصتأ  فيكف  راطملا  يف  تازاوجلل  رفـسلا  تاءارجإ  نأب  نوملعت  اـمكو  ةرئاـطلاب  رفـسلا  اـندوعت  كلذـك  لوقت :  ةأرما 
تعد ىتم  اهيدي  وأ  اههجو  فشكت  نأ  ةبقنملل  زوجي  لهو  ةبقنم  تفلـسأ  امك  يننأب  ًاملع  زاوجلا  اذهل  ةـلماحك  يتيـصخش  نم  دـكأتلا  شيتفتلا 

ظفح عمتسأ  نيبرقملا ؟.  نم  كلذ  ريغ  وأ  لاخلا  وأ  معلا  دالوأ  مامأ  ةجاحلا 

كرتو15- جربتلا  ةـصاخ  ةريثك  اياضق  يف  كلذـب  عرـشلا  رمأ  امك  ركنملا  نع  يهنلاو  فورعملاب  رمـألاو  ةحيـصنلا  بحي  نمم  يننإ  لوقت :  ةأرما 
يننوحصنت اذامبف  مهفرعأ  سانأل ال  يتحيصن  تناك  اذإ  ةصاخ  لعفلا  ةدرو  ةبقاعلا  ىشخأ  يننكلو  بحتـسملا  ريغلا  كولـسلا  ضعبو  باجحلا 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  خيشلا  ةليضف  اي 

191b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 494  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

ةدايق1- لاثملا  ليبس  ىلع  كلذ  فالخ  وأ  عايذـملا ?  نم  ةءارقلل  ناسنإلا  عمتـسي  نأ  زوجي  لـه  لـئاسلا :  لوقي  ميركلا  نآرقلاـب  قلعتي  لاؤس 
ظفح عمتسأ  أرقي ؟.  ئراقلاو  كلذ  ءانثأ  مان  نإ  ءيش  هيلع  لهو  ًاعجطضم ?  نآرقلل  عمتسي  نأ  زوجي  لهو  ةرايسلا ، 

بحاص2- لثم  باوبألا  لخادم  ىلع  اهنوعضيو  تايآلا  نم  ةلمتكم  ريغ  ءازجأ  نولمعتسي  لامعألا  باحـصأو  راجتلا  ضعب  نم  ىرن  لئاسلا :  لوقي 
 (( ًاملع يندز  بر  لقو  ةبتكملا ((  بحاص  ًاروهط ))  ًابارش  مهبر  مهاقـسو  بارـشلا ((  بحاص  مكنديزأل ))  متركـش  نئلو  بتكي ((  ماعطلا 

ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟.  اذهب  اوجرن  ريثكلا  دحلا  تزواجت  ًانايحأ  اودبت  يتلاو  تالامعتسإلا  هذه  رخآ  ىلإ 

ىدأ3- دق  ةثيدحلا  ينابملاو  ةيُندُملا  راشتنا  نأ  نيعمتسملا  انناوخإو  هللا  مكزعأ  خيشلا  ةليضف  نوملعت  امك  لوقي :  ءوضولاب  قلعتي  يناثلا  هلاؤس 
يف ءوضولا  زوجي  لهف  دحاو ،  ناكم  يف  هايملا  ةوودو  ناكم  لك  يف  هايملا  تارودو  هوجولاو  يدـيألل  ضاوحألاو  تامامحلا ،  دوجو  ىلإ  ًابلاغ 

ظفح عمتسأ  اذه ؟.  جراخ  ءوضولا  ءام  لمح  بجي  مأ  نكامألا  هذه 

هيلع4- هللا  ىلص  لوسرلل  لعف  وأ  لوق  ىلإ  عمتسن  نحنو  ًانايحأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ميركلا  لوسرلا  ىلع  ةالصلا  يف  لوقي  ةثلاثلا  ةلأسملا 
دـصقأ كلذ ؟  زوجي  له  هللا  لوسر  اي  يديـس  اي  مالـسلاو  ةالـصلا  كيلع  وأ  هللا  لوسر  اي  يديـس  اي  تقدص  نيرورـسم  نيبجعم  لوقن  ملـسو 

مكلو انل  هللا  لأسنو  نيروجأم  انودـيفأ  دـمحم  انيف  عفـش  مهللا  لوقن :  نأ  انئاعد  يف  زوجي  له  مث  بطاخملا ،  فاك  وأ  ءادـنلا  ءاي  دـيدحتلاب 
ظفح عمتسأ  قيفوتلا ؟. 

ظفح5- عمتسأ  دمحم ؟.  انيف  عفش  مهللا  لوقن  نأ  انئاعد  يف  زوجي  له 
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ظفح5- عمتسأ  دمحم ؟.  انيف  عفش  مهللا  لوقن  نأ  انئاعد  يف  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةصصخم ؟.  راكذأ  اهل  لهو  اهتقو  نعو  اهءادأ  ةيفيك  نعو  اهتيعورشم  نع  انوثدح  ركشلا  ةدجس  صوصخب  لئاسلا :  لوقي 

اذإو7- ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  ثيدح  اذه  له  روبقلا )  ةرايزب  مكيلعف  رودصلا  تقاض  اذإ  لوقلا (  ةحـص  نع  لأسن  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  هل  حيضوتلا  اوجرنف  ًاثيدح  ناك 

ضرمب8- ًاماع  رشع  دحأ  ذنم  تبصأ  نيرـشعلاو  ةعباسلا  زواجتي  يرمع ال  لوقي :  ةمعنلا  هذه  ىلع  ىلاعت  هللا  دمحيو  ملـسم  باش  هنأب  لوقي : 
يئافـش ىلع  رداقلا  وهف  لجو  زع  يرابلا  ىلإ  يرمأ  تضوفو  ىودـج  نود  نكلو  ءافـشلا  لـمأ  ىلع  نميلاـب  تايفـشتسم  ةدـع  ىلإ  تبهذو 
ةـصاخ ضرملا  روطت  نم  ًافوخ  ضفرأ  ينكلو  جاوزلاب  يلع  حـلي  يدـلاو  لوقي :  هل ،  هللا  بتك  ام  الإ  نمؤملل  سيل  لوقيو :  يتبرك ،  جـيرفتو 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  هيجوتلا  اوجرن  يدلاول  ةيصعم  اذه  يضفر  يف  لهف  ةليوطلا  ةدملا  هذه  يلو 

يف9- ةالـصلاو  ةماقإلا  عمـسأ  كلذ  دعبو  رخآ  نذؤم  عمـسأ  كلذ  دـعبو  ةالـصلا  ءادأل  موقأ  نذؤملا  يهتنيو  ناذآلل  عمتـسأ  امدـنع  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  ةزئاج ؟.  هذه  يتالص  لهف  لاجرلا  ةالص  لبق  نيلصي  نأ  ءاسنلل  زوجي  هنأب ال  تعمس  دق  انأو  رواجم  دجسم 

192a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 474  )  ( 357  ) 

 :- تايوتحملا  

ةدـعاسمب1- موقيو  ًافظوم  لمعي  ربكألا  نبإلا  سرادـملا  يف  لافطأ  مهف  نيقابلا  امأو  نسلا  يف  ريبك  دـلو  مهنم  دـالوألا  نم  ةـسمخ  هل  لـجر 
ةايحلا ديق  ىلع  لازام  مهدلاو  لافطألا ،  ةيبرت  ىلع  هدعاسي  هنأل  ريبكلا  دلولا  اذه  مساب  ةـكرتلا  ليجـستب  دـلاولا  ماق  هناوخإ ،  ةـيبرتب  هدـلاو 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  حصنلاو  هيجوتلا  وجرن  صيصختلا  اذه  يف  قحلا  هل  لهف 

مالسلا2- كنمو  مالـسلا  تنأ  مهللا  لوقيو :  مهنم  دحاو  موقي  ةضيرفلا  ةالـص  نم  مهءاهتنا  دعب  ءاشعلا  ةالـص  يف  نيملـسملا  نم  ضعبلا  كانه 
 ، هءارو نوددري  مهو  حيبستلاب  مهنم  دحاو  أدبي  كلذ  دـعب  رتولاو  ةنـسلاب  اوتأيو  حـيبستلا  لبق  عيمجلا  موقي  مث  ماركإلاو ،  لالجلا  اذ  اي  تكرابت 

ظفح عمتسأ  ةعدب ؟.  هنأ  مأ  حيحص  لمعلا  اذه  له 

ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟.  يف  وأ  هلل  ركذ ا  دنع  عشخي  هبلق ال  ناك  اذإ  نمؤملا  لعفي  اذام 

ظفح4- عمتسأ  ةدافإلا ؟.  اذهب  وجرن  تاولصلا  نم  ضورفلا  ضعب  هتتاف  دق  ناك  يفوتم  صخشل  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟.  ةحص  ام  رافغتسالا  ةالص  ىمست  ةالص  نع  رسفتسي 

هذه6- يف  ةيعدألا  ضعبب  وعدي  مأ  تمـصي  مأ  دهـشتلا  يقاب  لمكي  لهف  دعب  يهتني  مل  مامإلاو  لوألا  دهـشتلا  يف  ةالـصلا  نم  مومأملا  ىهتنا  اذإ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  انوديفأ  ةرتفلا 

ةليللا7- كلت  رتو  يلـصأ  له  يناثلا  مويلا  يف  كلذ  تركذتو  ينم  انايـسن  رتوأ  ملو  تمن  ةليل  يفو  رتوأ  ىتح  مانأ  يننأب ال  هلل  دمحلاو  يتداع  نم 
ظفح عمتسأ  تركذت ؟.  نأ  دعب 

ظفح8- عمتسأ  ةليل ؟. )  يف  نارتو  ال  ثيدحلا (  ىنعم  ام 

ظفح9- عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوديفأ  اهرشاعي  نأ  جوزلل  زوجي  لهو  عضولا  دعب  ًاموي  نيعبرألا  مامتإ  لبق  ترهط  اذإ  ةأرملا  يلصت  نأ  حصي  له 

ظفح10- عمتسأ  ةزئاج ؟.  ةيزعتلا  يف  ةحتافلا  ةروس  ةءارق  له 

ظفح11- عمتسأ  مالسلا ؟.  لبق  مامإلا  كاردإب  مأ  مامإلا  عم  ةعكر  كاردإب  وه  له  ةعامجلا  ةالص  يلصملا  كردي  فيك 

192b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.97  ) ( 447  )  ( 274  ) 
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تاحفصلا يلامجإ 

116281409

 :- تايوتحملا  

رثكأ1- دوجول  يدلب  يف  رطفلا  ةاكز  يلهأ  نع  جرخأ  نأ  يل  حصي  له  ةكلمملا  يف  ناضمر  موصأ  امدنع  لوقي :  ةكلمملا  يف  ميقم  يرصم  لجر 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  انوديفأ  يمايص  ناكم  نم  اهجارخإ  نم  دب  مأ ال  كانه  جاتحم  نم 

نأ2- تطرتشا  اهنكل  طاريق ،  نيرـشع  براقي  ام  اهتحاسم  ضرأ  ةـعطق  ينم  ربكألا  يخألو  يل  تبهو  ةايحلا  دـيق  ىلع  يتدـلاو  تناك  امدـنع 
انتدلاو تطرتشا  امك  هينج  نيـسمخو  ةئام  ةدحاو  لكل  انعفد  تيفوت  امدنعو  يرـصم  هينج  ةئامتـس  غلبم  ءاسنلا  نم  ةعبرأ  نهو  انتاوخأل  عفدن 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  وجرن  ءارجإلا  اذه  ىلع  ناتقفاوم  اتناك  نيتريبكلا  نيتخألا  نأب  ًاملع  ةعيرشلل  فلاخم  هنأ  مأ  حيحص  ءارجإلا  اذه  لهف 

اذـه3- رفاـس  لـهألا  نيب  ةروشملا  متت  نأ  لـبق  نكلو  لوقت :  هللا  ةعيرـش  ىلع  ظـفاحمو  نيدو  قلخ  وذ  باـش  يبأ  نم  ينبطخ  لوقت :  ةأرما 
يبأ ربخي  ملو  ًايـصخش  انأ  ينربخأو  نيدو  قلخ  وذ  رخآ  باش  مدقت  كلذ  دعبو  هل  ةبوطخم  تيقب  تاونـس  ثالث  تضم  دقلو  رـضحي  ملو  باشلا 
مدقت نم  ىلع  قفاوأ  مأ  يبأ  نم  ينبطخ  يذلا  رظتنأ  له  ةرئاح  نآلا  انأو  كيبأ  ىلإ  مدقتأ  مث  ًالوأ  كيأر  فرعأ  نأ  دـيرأ  يل  لاق  ثيح  يلهأ  الو 

ظفح عمتسأ  هللا ؟. مكقفو  ةحمسلا  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  قفو  حيحصلا  لحلا  ىلإ  ينوهجوت  نأ  وجرأ  انأ  يل 

تاهجلا4- نع  هزنم  وهو  ناكم  الو  ناك  هللا  نأب  نولوقي  دـيحوتلا  ءاملع  نادوسلا  يف  اندـنعو  ءامـسلا  يف  قوف  هللا  نأب  نولوقي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  اذه ؟.  لوح  هيجوتلا  مكنم  وجرن  تحت ،  قوف  بونجو  لامشو  برغو  قرش  ًاعبط  تسلا 

ريـسم5- ناسنإلا  لب  حيحـصب  سيل  اذه  لاقف :  ريخم  سيلو  ريـسم  ناسنإلا  نإ  هل  تلق  ثيح  يدئاقع  فالخ  يخأ  نيبو  ينيب  عقو  لوقي :  لجر 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  متيزجو  ةلأسملا  هذه  يف  لصفلا  لوقلا  وه  امف  لادجلا  لاطو  ريخمو 

بترتي6- اذامف  ةلملا  نم  جرخي  ناك  اذإو  جرخي  مأ ال  ةـلملا  نم  جرخي  له  ًالـساكتو  انواهت  اهكرت  يذـلا  ينعأ  ةـلملا  نم  جرخي  ةالـصلا  كرات  له 
ظفح عمتسأ  هجورخ ؟.  مدعب  لاقو  اذه  فلاخ  نم  كانه  نأ  مأ  ءاملعلا  نم  هيلع  عمجم  وه  لهو  كلذ  ىلع 

كلذو7- كلذ  عرـشي  له  دـمحلا  هللو  توصلا  تاربكم  ترـشتنا  امدـنع  نكلو  ًاراسيو  ًاـنيمي  تاـفتلالا  نيتلعيحلا  نع  نذؤملل  عرـشي  هنأ  فرعأ 
ظفح عمتسأ  هنع ؟.  دعتبا  هنأل  نوفركيملا  يف  توصلا  فعضي  نذؤملا  تفتلي  امدنع 

نأ8- خيشلا  ةليضف  نم  وجرأف  ةيدئاقعلا  ةيحانلا  نم  هيف  تككشو  ريخألا  رطشلا  يلع  سبتلا  هنكلو  حلاصلا  فلـسلا  نم  دحأل  ًاتيب  تعمـس  دقل 
يلع لق  نكلو  تولخ  لقت  الف  ًاموي  رهدـلا  تولخ  ام  اذإ  وه (  تيبلاو  ـال  مأ  داـقتعالا  ةـيحانلا  نم  حيحـص  وه  لـهو  تيبلا  اذـه  ىنعم  يل  نيبي 

ظفح عمتسأ  بيغي ؟. )  هيلع  ىفخي  امنأ  الو  ةفرط  لفغي  هللا  نبسحت  الو  لاق (  نأ  ىتح  بيقر ) 

193a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 488  )  ( 334  ) 

 :- تايوتحملا  

بأ1- نيبو  هنيب  وأ  ةجوزلا  بأ  نيبو  هنيب  قافتإلا  متي  هتبيرق  نم  جاوزلاب  بابـشلا  دحأ  ديري  امدـنع  هنأ  يهو  ةداع  انتلئاع  يف  دـجوي  لوقي :  لجر 
يف ةأرملا  يأر  نوذخأي  الو  ملع  مهيدـل  نوكي  كلذ ال  لبقو  ةـجوزلا  اوربخأ  جاوزلا  موي  ءاج  اذإ  ىتحو  ةـيفخ  رمألا  مهمهي  نم  عيمجو  ةـجوزلا 

هنأب ال ًاملع  عرـشلا  لبق  نم  حيحـص  لمعلا  اذه  لهف  جاوزلا  يف  اهتروشم  ذخؤت  تنبلا ال  نأ  يهو  اندـنع  ةدـعاق  هذـه  نأب  كلذو  رمألا ،  اذـه 
ظفح عمتسأ  ضعبلا ؟.  مهضعب  براقألا  نيب  الإ  اذه  نوكي 

ظفح2- عمتسأ  تئشام ؟. )  عنصاف  حتست  مل  اذإ  ىلوألا  ةوبنلا  مالك  نم  سانلا  كردأ  امم  نإ  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح3- عمتسأ  رارض ؟. )  الو  ررض  ال  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  ليلدلا ؟.  امو  عضولا  ةلاح  يف  تتام  يتلا  ةأرملاو  قيرحلاو  قيرغلا  ءادهشلا  راطإ  يف  لخدي  له 

ظفح5- عمتسأ  حيحص ؟.  ثيدحلا  اذه  ىنعم  له  نيدلا )  الإ  بنذ  لك  ديهشلل  هللا  رفغي  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لاق 

ظفح6- عمتسأ  اذهب ؟.  ديهش  تومي  له  دهشتساو  موصلا  الو  ةالصلا  ةضيرف  يدؤي  ملسملا ال  ناك  اذإ 

ضوح7- ىمسي  ضرمب  اهتدالو  نم  نيتنس  دعب  تضرم  دقو  تنب  ءالؤه  نمـض  نمو  دالوألا  نم  تبجنأو  ماع  ذنم 27  ةجوزتم  اهنأ  لوقت :  ةأرما 
ضرملا نم  تومت  ىتح  اهيكرتأ  اهـضيرمت  ىلع  نوفرـشملاو  ءابطألا  لاق  دـقو  مدـلا  ىلإ  امئاد  جاتحت  تناك  ثيح  طـسوتملا  ضيبـألا  رحبلا 
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ةـساردلا تهنأ  ىتح  اهب  متهأو  اهاعرأ  ترـصف  اهعمو  يعم  ناكف  هللا  ىلع  تلكوتو  مامتها  مالكلا  اذـه  رعأ  ملو  ءابطألا  مالك  نم  تجعزناـف 
كلمت اهجوزو ال  يه  نأب  لوقت :  حاجنلاب  تللكت  ةيلمع  اهل  انيرجأ  دقو  هلل  دـمحلاو  زاتمم  ريدـقتبو  ةـيلكلاف  ةـيوناثلاو  ةطـسوتملاو  ةـيئادتبالا 

وأ فاقوألل  ضرألا  هذـه  بهأ  فوس  ةـيلمعلا  نم  تيفـش  نإ  ترذـنو  تلقف  يبأ  نم  ضرأ  يل  ناكو  تاـيعماجلا  يف  دـالوأ  مهدـنعو  لاـملا 
هب يرتشن  ًالام  كلمن  اننإ ال  لاق  كلذ  ضراع  يجوز  نكلو  هللا  لضفب  ةـيلمعلا  تحجنو  ًاـعماج  ًادجـسم  اـهيلع  اونبي  يكل  ةيمالـسإلا  ةـيعمجلل 

يلمحتت وأ  مهيسكت  وأ  نيكاسم  ةرشع  يمعطت  نأ  كيلع  اولاقف :  يدلبب  ةعيرـشلا  ءاملع  تلأسو  ضرألا  هذه  ىلإ  ةجاحب  دالوألاو  ًاتيبو  ًاضرأ 

وأ كلذ  ىلع  ةباجإلا  وجرن  اهجالع  يف  ةريثك  ًالاومأ  عفدأ  تلز  امو  ضرملا  سفنب  ةيناثلا  يتنبا  تبيـصأ  دقو  ديدج  عماجل  ءانبلا  داوم  نم  ءايـشأ 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. يدلب  ءاملع  ىوتف  ذخآ 

ظفح8- عمتسأ  اذهب ؟.  انوتفأ  مارح  وه  لهو  لاجرلل  ةقيضلا  سبالملاب  ةالصلا  زوجت  له 

ام9- ىرخأ ))  برآم  اهيف  يلو  يمنغ  ىلع  اهب  شهأو  اهيلع  أكوتأ  ياصع  يه  لاق  ىـسوم  اي  كنيميب  كلت  امو  ةـميركلا ((  ةـيآلا  نع  لأسي  لجر 
ظفح عمتسأ  ىرخألا ؟.  برآملا  يه  امو  كلذ  ريسفت 

رفعزملا10- بوثلا  وه  امف  رفعزملا )  بوثلل  لجرلا  سبل  نع  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ىهن  لوقي :  هانعم  امو  ثيدح  نع  لأسي  لجر 
ظفح عمتسأ   ؟.

193b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.93  ) ( 453  )  ( 303  ) 

 :- تايوتحملا  

موقي1- له  ةعكرلا  نم  مايقلا  ةفـص  ًاضيأ  كلذك  هيدي  ىلع  مأ  هيتبكر  ىلع  مزلي  لهو  دوجـسلل  طوبهلا  ةفـص  نع  مايألا  هذه  يف  مالكلا  رثك  دـقل 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  اذه  يف  ليصفتلا  وجرن  هيتبكر  ىلع  مأ  هيدي  ىلع 

عمتسأ2- نيروجأم ؟.  انوتفأ  لعفي  اذام  مأ  سلجي  مأ  دجسملا  ةيحت  يلصي  له  برغملا  ةالصل  سمشلا  بورغ  ليبق  دجـسملا  يلـصملا  لخد  اذإ 
ظفح

ظفح3- عمتسأ  لعفن ؟.  اذام  مأ  نيملسملا  يناوخإو  هللا  مكزعأ  يراجملا  هايم  يف  ماعطلا  نم  اهلسغ  دعب  يناوألا  ليسغ  عضو  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  ةريصق ؟.  ةرتفب  لوحلا  دعب  وأ  اهتقو  لبق  لاملا  ةاكز  عفد  ميدقت  مكح  ام 

194a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 402  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

يتاولص1- ىلع  ةظفاحم  انأو  موصي  الو  يلصي  يجوزو ال  نيلفط  يدلو  تاونس  ثالث  ذنم  تجوزت  يننأب  خيشلا  ةليضف  اي  يتلكـشم  لوقت :  ةأرما 
ضفري هنكلو  يلـصي  نأ  هتوجرو  ةالـصلا  نود  طقف  موصلاب  أدب  ينم  دهج  دعبو  ضفري  هنكل  مايـصلاو  ةالـصلاب  يجوز  تحـصن  دـقو  يمايـصو 

وهو ال هل  ههرك  ةدشل  كلذ  ضفرأ  ينبلطي  امدنعو  ًامئاد  رهاط  ريغو  يلابم  ريغ  وهو  نيدلا  رومأب  مايقلاو  هتالص  مدعل  ههركأ  يننإ  ةتبلا  ةالصلا 
الإ هنم  دجأ  مالسإلل ال  هردص  حرشي  نأ  هللا  ىسع  هلالج  لج  هللا  باتك  يف  أرقيو  أضوتي  نأو  هسفن  رهطي  نأ  ًاريثك  هتحصن  ىنسحلاب  ينلماعي 

اهعيبأو سبالملا  ةطايخب  موقأ  تيبلا  مزاول  نم  ءيـش  بلطأ  امدنع  انأف  هيلفطو  هتجوزو  هتيب  ةيلوؤسم  لمحتي  الو  نيدـلا  بسي  وهو  ضفرلا 
هل يهرك  ةدـشب  تحرـصو  قالطلا  هنم  تبلط  هتفيظو  يف  ماودـلا  دـعب  يفاضإ  لمع  نع  ثحبي  نأ  ضفر  دـقف  دوقنلا  ضعب  لـباقم  ساـنلل 

نمو بهذ  نم  لزنملا  ثاثأ  ءارـشب  تمق  يننأ  عم  لزنملا  ثاثأ  نم  ءيـش  الو  تانبلا  كيطعأ  نل  كقيلطتب  تمق  نإ  لاقو :  قالطلا  ضفرف 
وهف هعم  يتلكشم  يل  لحي  دحأ  نكلو ال  نيترم  يلهأ  تيب  تمزل  دقف  خيشلا  ةليضف  اي  لعفأ  اذام  يردأ  الو  ثاثألا  اذه  هب  تيرتشاو  هتعب  غيص 

قالطلا تبلط  نإ  ةمثآ  انأ  لهو  مأ ال  يقح  نم  تيبلا  ثاثأو  تانبلا  نأب  حرصي  عرشلا  لهو  لعفأ  اذام  ينودشرت  نأ  وجرأ  ريغتي  نلو  ريغتي  مل 
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مامإ نيميثعلا  حلاص  نب  دمحم  خيشلا  ةليضف  ىلع  يتلكشم  اوحرطت  نأ  ناكمإلاب  ناك  نإو  يتانبلو  يل  ريخ  وه  ام  ىلإ  ينودشرت  نأ  مكوجرأ 
ةنينأـمطلا هيف  دـجن  يذـلا  جـمانربلا  اذـه  ىلإ  عمتـسأ  يننإو  يرمأ  نم  ةـماود  يف  يننـأل  عيرـسلا  درلا  وجرأ  ةزينع  ةـنيدمب  ريبكلا  دجـسملاا 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  ًامئاد  هعباتن  يذلا  بردلا  ىلع  رون  مكجمانرب  رارقتسالاو 

انوديفأ2- لوبقلا  يف  مدقملا  نمف  امهنيب  فالخ  لصحو  رخآلاب  بألا  يضرو  دحاوب  مألاو  تنبلا  تيضر  ةاتف  ةبطخل  ناصخش  مدقت  لوقت :  ةأرما 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. 

هتئيه3- هل  فصوو  هتفيظوو  همـسا  هل  ركذو  هفرعي  كلذـك ال  وهو  نالف  تنب  ةـبطخب  مدـقتي  نأب  هيـصوي  هفرعي  رخآ ال  نأب  مانملا  يف  لجر  ىأر 
ظفح عمتسأ  ًاضيأ ؟.  انوديفأ  مالحأ  ثاغضأ  اهنأ  مأ  ةحيحص  ةيؤرلا  هذه  لهف 

دودحلا4- دعبأ  ىلإ  ةعيطمو  مايصلاو  تاولـصلا  ىلع  ةظفاحم  يهف  اقلخوانيد  اهنع  ضار  يتجوزو  ةرواجم  ةيبرع  ةلود  نم  تجوزت  لوقي :  لجر 
يف قحلا  يل  نأ  مأ  مهروزن  نأو  مهب  لصتن  نأ  زوجي  لهف  نيدلل  ًانزو  نوميقي  الو  نوموصي  الو  نولصي  مهف ال  اهلهأ  يف  نمكت  ةلكشملا  نكل 

ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟.  وجرن  ةرايزلا  هذه  يف  ينتجوز  نوقفاريس  يدالوأ  نأو  ةصاخ  ةنتفلا  نم  ًافوخ  مهترايز  نم  يدالوأو  يلهأ  عنمأ  نأ 

-5 ، اهتاقوأ يف  تاولصلا  ىلع  ظفاحأ  ينأب  ًاملع  لوقي :  ةدحاو  ةرم  الإ  هتايح  يف  مصي  ملو  ةنس  نيسمخو  ثالث  رمعلا  نم  غلبي  هنأ  لوقي :  لجر 
؟.  نيروجأم انوديفأ  ةيـضاملا  تاونـسلا  هذـه  لكب  لمعأ  فيكف  يعجـضم  ضقيو  ينلغـشي  انواهت  ينم  ثدـح  يذـلا  يموص  مدـع  عوضوم  نإ 

ظفح عمتسأ 

ىلع6- راطملا  يف  اهتلبقتـساو  ةدج  ىلإ  تبهذو  جحلا  ةضيرف  ءادأل  رـضحتس  يتجوز  نأب  رـصم -  ينعي  يدـلب -  نم  اباطخ  تيقلت  لوقي :  لجر 
لاق ةثعبلا  بيترت  نع  لوؤسملا  نكلو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ىلع  مالسلاو  يوبنلا  دجسملا  ةرايزل  ةنيدملا  ىلإ  بهذنس  اننأ  لمأ 

نم ءيش  اهيلع  مأ  حيحص  انجح  لهف  جحلا  رئاعش  انيدأو  انيعسو  انفطو  ةكم  نم  انمرحأف  جحلا  كسانم  ءادأ  دعب  اهترايز  ةرونملا  ةنيدملا  نإ  : 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  وجرن  حيحصلا  تاقيملا  نم  انمارحإ  مدع  ةيحان 

نـس7- اغلب  ىتح  امهتيبرت  نسحأو  يدلوب  متها  رخآ  لجر  نم  هدعب  نم  تجوزت  مث  يفوت  مث  نيدـلو  هنم  تبجنأو  لجر  نم  تجوزت  لوقت :  ةأرما 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟.  امهتيبرت  ىلع  ماق  يذلا  يجوزل  امهيهجو  نع  افشكت  نأ  يدلو  يتجوزل  حصي  لهف  اجوزتو  دشرلا 

بوجو8- دكؤي  ضعبلاف  لامعتـسالل  ىدعملا  بهذلا  ةاكز  لوح  ةبراضتم  ًالاوقأ  تعمـس  دـقو  طقف  ةـنيزلل  هلمعتـسأ  بهذ  يدـنع  لوقت :  ةأرما 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  مكرظن  يف  حيحصلا  يأرلا  وه  امف  ةاكزلا  نم  هيفعي  رخآلا  ضعبلاو  هيلع  ةاكزلا 

194b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.90  ) ( 418  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةالصلل ؟. يدالوأ  يلهأ و  ظاقيإل  دجسملا  نم  جرخأ  نأ  ناذألا  دعب  يل  زوجي  له  لوقي :  لجر 

ظفح2- عمتسأ  ةعمج ؟.  موي  لك  نم  رجفلا  ةالص  يف  ةدجسلا  ةروس  راركت  زوجي  له 

لعفي3- اذام  مأ  لاملا  اذهب  قدـصتي  لهف  نئادـلا ،  كلذ  يفوت  هيلإ  هدري  نأ  لبق  نكلو  هيلإ  هدري  نأ  ىلع  ءيـش  ناسنإ  نم  ذـخأ  نم  لعفي  اذ  ام 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. 

ظفح4- عمتسأ  نوفظوملاو ؟.  لامعلا  اهاضاقتي  يتلا  ةيرهشلا  تابترملا  ةاكز  ةيفيك  يه  ام 

نيب5- قرف  كانه  لهف  لاق  امك  وأ  ةرخآلا )  يف  هسبلي  مل  ايندـلا  يف  ريرحلا  سبل  نم  لاق ( :  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نأ  تعمس 
اذـهب انوتفأ  لاجرلا  ىلع  مارح  يعانـصلا  ريرحلا  هبـشت  ةـيلاجر  ةـشمقأ  نم  قاوسألا  يف  نآلا  حرطي  ام  لهو  يعانـصلاو ،  يعيبطلا  ريرحلا 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. 

هتبكر6- نأب  ًاملع  ةعبسلا  ءاضعألا  ىلع  دجسي  ملو  هلجر  دم  هدوجـس  دنعو  ةعامجلاب  يلـصيل  لجر  مدقتو  برغملا  ةالـص  تقو  ًادجـسم  تلخد 
ظفح عمتسأ  اذهب ؟.  انوتفأ  اذه  فلح  ىلص  نم  مكح  امف  ضرألا  ىلع  عقت  مل  لجرلا  امدقو 

دعب7- هذه  يضقي  له  تاعكر  عبرأ  رهظلا  لبق  يلصي  هنأ  ةداع  هلو  ةعامجلا  عم  لخدو  ةالصلا  تميقأ  دقو  رهظلا  ةالـصل  دجـسملا  لجر  لخد  اذإ 
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ظفح عمتسأ  هنع ؟.  طقست  مأ  ضرفلا  ةالص 

ىلإ8- داع  مث  ءوضولا  ددـجيل  بهذ  وأ  ةرـسألا  ضقويل  هتيب  ىلإ  بهذ  كلذ  دـعب  رجفلا  ةنـس  ىلـصو  رجفلا  ناذأ  دـعب  دجـسملا  لجرلا  لـخد  اذإ 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟.  ةقباسلا  ةنسلاب  يفتكي  له  دجسملا 

ظفح9- عمتسأ  مهيلع ؟.  محرتن  نأ  انل  نوكي  فيكو  ةرايزلا  فيك  زوجت  تناك  اذإو  مأ ال  زوجت  ءايلوألا  ةرايز  له 

سي10- ةروسو  يسركلا  ةيآ  ةباتك  لهو  كلذ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةدراو  ثيداحأ  كانه  لهو  ةيقرلاب  ضارمألا  جالع  نكمي  له 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  هيجوتلا  وجرن  ةنسلا  نم  اذه  له  ءاملا  كلذ  برشو  ءام  يف  اهعضوب  موقن  مث  ةقرو  يف  ةحتافلا  وأ 

195a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 375  )  ( 207  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيبرتب1- نومتهي  مهنأ  الإ  تادابعلاو  ضئارفلا  نم  مهيلع  ام  نودؤي  مهو  بزعأ  لازام  مهـضعبو  جوزتم  مهـضعب  دالوأ  ةدعل  مأ  يننإ  لوقت :  ةأرما 
نوعيطتسي مهتايح ال  نم  يرورض  ءيـش  ةياوهلا  هذه  تذخأو  وجلا  يف  اهقيلحت  ةيؤر  يف  كلذكو  اهتيبرت  يف  ًالاومأو  ًاتقو  نوفرـصيو  رويطلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟. يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  كلذ  ةقرافم 

نأ2- دـيرأو  لبق  نم  دالوأ  ةـعبرأ  اهنم  يل  نأب  ًاملع  سداسلا  رهـشلا  يف  لـماح  يهو  تاـقلط  ثـالث  هتجوز  قلطو  جوزتم  هنأـب  لوقي :  لـجر 
يباوص دقفأ  ينلعجو  ينبضغأ  امم  اهايإ  ينيطعت  ملو  لمعلا  ىلإ  يباهذ  لبق  بابلا  اهيلع  تقلغأو  يسبالم  تذخأ  اهنأب  قالطلا  عفاودو  اهعجرأ 

ظفح عمتسأ  يتدافإ ؟.  وجرأ  باوص  نودب  قالطلا  ىلع  مدقأو 

ظفح3- عمتسأ  لاجرلا ؟. عمجك  رطملاو  دربلا  يف  تاولصلا  عمجت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوقت :  ةأرما 

ظفح4- عمتسأ  نيمتاخلا ؟.  ةميق  فرعي  انم  لكو  هنم  لدب  متاخ  اهيطعأو  يتقيدص  نم  متاخ  ذخآ  ًالثم  بهذلا  يف  لدبلا  زوجي  له  لوقت :  ةأرما 

ظفح5- عمتسأ  مهلاوحأ ؟.  فرعيو  هتوم  دعب  هلهأ  ركذي  لهو  ةنجلا  يف  مه  نيذلا  ةبراقأ  ىلع  فرعتي  ةنجلا  لخد  اذإ  ملسملا  له  لوقت :  ةأرما 

ينأب6- تلئس  ةدؤوملا  اذإو  ىرخألا (( :  ةيآلاو  تلطع ))  راشعلا  اذإو  ىلاعت ((  هلوق  يف  ريوكتلا  ةروس  نم  ةيآلا  ريسفت  ءلاجرلا  لوقت :  ةأرما 
ظفح عمتسأ  تلتق ؟. ))  بنذ 

-7 ، كلذ ىلإ  ريشي  ام  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيداحأ  يف  درو  لهو  ًايلقع  فلختم  دلوي  يذلا  لفطلا  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةمايقلا ؟.  موي  بساحي  لهو  كلذب  قلعتت  ةميرك  ةينآرق  تايآ  يف  ريسفت  كانه  لهو 

ظفح8- عمتسأ  نيدلاولل ؟.  ةبوقع  وه  ةلئاعلا  يف  فلختم  لفط  دوجو  لهو 

195b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 408  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوديفأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  دنع  هتبوقع  يه  امو  بتارم  هل  تناك  نإ  هبتارم  امو  ابرلا  وه  ام  لوقي :  لجر 

نأ2- ديري  يخأو  ةثرولا  نيب  تمسق  امدنع  ًاريثك  تاءاضت  ةطيـسب  ةكرت  فلخو  جحلا  ةضيرف  دؤي  ملو  ًاماع  نيرـشع  براقي  ام  ذنم  يدلاو  يفوت 
يمالك لهف  رداق  ريغ  كنأل  هنع  جحت  نأ  كيلع  بجي  ال  هل :  تلقو  دالوأو  ةجوزو  تيب  هيدلو  ًادج  ةليئـض  هل  ةيداملا  تايناكمإلا  نأ  عم  هنع  جـحي 

ظفح عمتسأ  ةيداملا ؟.  يفورظ  نسحتت  امدنع  هنع  جحأ  نأ  يونأ  يننأب  ًاملع  كلذ  يف  مثإ  يلع  مأ  حيحص  اذه 

ظفح3- عمتسأ  رهش ؟.  نم  رثكأ  هنطو  ريغ  يف  ثكم  نمل  حصي  رصقلا  له 

؟. 4- لعفأ اذام  مأ  ةالـصلا  يعم  لمكيل  لوألا  فصلا  نم  صخـش  بحـسأ  له  ًالمتكم  فصلا  ناك  اذإ  فصلا  فلخ  درفلا  ةالـص  نع  لأسي  لـجر 
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ظفح عمتسأ 

دبال5- مأ  رهظلا  ةالـص  اهيدؤي  لهف  ةليوط  ةفاسم  ةعمجلا  ةالـص  اهيف  ماقت  يتلا  ةنيدملا  نع  دعبتو  ًادج  ةيئان  ةقطنم  يف  لمعي  هنأب  لوقي :  لجر 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟.  عم  ةالصلا  ءادأل  ةنيدملا  ىلإ  باهذلا  نم 

196a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 504  )  ( 348  ) 

 :- تايوتحملا  

دارأ1- اذإو  اعم ؟ ءاجنتـسالاو  ءوضولا  مأ  طـقف  ءوضولا  هيلع  لـه  لـجرلا  ثدـحأ  اذإـف  رغـصألا ،  ثدـحلا  ءوضولا  ضقاون  نم  نأ  فورعملا  نم 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  ام  نآرقلا ،  أرق  وأ  ةالصلا 

نأ2- لصألاو  مالسلا  لبق  وهسلل  دجس  نميف  مكحلا  امف  كلذك  ناك  اذإو  مالـسلا ؟  دعب  تالاحو  مالـسلا  لبق  وهـسلا  دوجـسل  تالاح  كانه  له 
ظفح عمتسأ  سكعلا ؟  وأ  هدعب  دجسي 

ظفح3- عمتسأ  ريخم ؟ انأ  مأ  اهب  ذخألا  ينمزلي  لهو  اهب ؟  ذخؤي  ىتمو  باحصتسالا ؟  ةدعاقب  دوصقملا  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةنسح ؟  ةعدب  مالسإلا  يف  لهو  ةنسح ؟  ةعدب  ةحبسلاب  حيبستلا  له 

تنك5- ول  هل :  اولاقو  هماكحأ  نوقبطي  مهنكلو ال  ةءارقلا  يف  هنم  نسحأ  بابـش  هيفو  ادـيج  ةءارقلا  دـيجي  ـال  هنكلو  نآرقلا  ةءارق  بحي  لـجر 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكتليضف  يأر  امف  انم  نسحأ  تنكل  كنيدب  امزتلم 

ظفح6- عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  دراو  اذه  له  مهراوجب ،  نم  ةحفاصمب  ضعبلا  موقي  ةالصلا  نم  نولصملا  غرف  اذإ 

تنعتـسا7- : ) لوقي نيعتـسن ) كايإو  دـبعن  كايإ   ) ماـمإلا لوق  دـنع  لوقي  نم  نيلـصملا  ضعب  دـجوي  هنإـف  ةـيرهجلا  ةالـصلا  يف  ماـمإلا  ناـك  اذإ 
ظفح عمتسأ  اهمادأو ) هللا  اهماقأ  : ) نولوقي ةماقإلا  دنعو  ( هللاب

196b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 401  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالصلا1- هيلع  يبنلا  لوق  يف  لخدي  اذه  لهو  مارح ؟  ةيزيلجنإلا  ةداملا  يف  شغلا  لهو  بالطلا ؟  نيب  ناحتمالا  يف  شغلا  يف  عرشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  انم ؟ ) سيلف  انشغ  نم   :) مالسلاو

ظفح2- عمتسأ  بتاورلا ؟  ننسلا  دنع  امهعفرو  نيديلا  حسم  مكح  ام 

ىلع3- شوشت  دق  كنإ  مهلوقب  كلذ  ةماعلا  ضعب  يلع  ركنأف  عفترم  توصب  ةعورشملا  ةقيرطلاب  حبـسأ  ميلـستلا  دعب  دجاسملا  دحأ  يف  مامإ  انأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  مكح  امف  ةالصلا  مهتتاف  نيذلا 

بترملا4- نم  ( لاير 800  ) نع لقي  نأ ال  ىلع  هرخدي  نأ  ديري  يذـلا  غلبملا  رخؤي  رهـش  لك  يأ  راخدالا  ماظن  اهيف  قبطيو  ةكرـشلا  يف  فظوم 
انايحأو لاير ) 1200  ) انايحأو لاير ) 1000  ) انايحأ ةـتوافتم  ةيرهـش  غلابمب  غلبملا  اذـه  نم  رثكأ  اـنايحأو  لاـير ) 800  ) رخدأ انايحأف  يرهـشلا 

يلمع ةيادب  ذنم  يديصرب  يذلا  غلبملا  مك  فرعأ  الو  دئاوف  نودبو  تاونس  عبس  يلاوح  ماظنلا  اذه  يلع  قبطم  خيشلا  ةليضف  انأو  لاير ) 900)
غلابملاب تاونـس  عبـس  نم  رثكأ  اهيلع  ىـضم  يتلا  لاومألا  هذهل  ةاكز  جارخإ  يلع  بجوتـسي  له  لأسأ :  نأ  ديرأو  نآلا ،  ىتح  ةكرـشلا  هذهب 

يلع ةبجاو  ةاكزلا  تناك  اذإو  ةكرشلا ؟  نم  يئاهتنا  دنع  غلبملا  اذهل  ةكرشلا  ميلـست  دنع  اهل  ةجاحب  يننأب  املع  مكل ،  اهتركذ  يتلا  ةتوافتملا 
ظفح عمتسأ  ايرهش ؟  اهتعفد  يتلا  دوقنلا  لجسأ  مل  يننأب  املع  اذه  نم  يتمذ  ءىربت  نأ  نكمي  يتلا  ةيعرشلا  ةقيرطلا  يه  امف 

ظفح5- عمتسأ  هتاكز ؟  جرخت  نأ  زوجت  له  طقف  تابسانملا  يف  هسبلت  ةنيزلل  بهذ  يتجوز  دنع 
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ظفح✝- عمتسأ  اهيلع ؟  يمسن  نأ  لبق  تتام  دق  اهدجن  اهيمرن  يتلا  رويطلا  ضعب  نأ  ثيح  مأ ال  لالح  تومتو  ةيقدنبلاب  اهيمرن  يتلا  رويطلا  له 

ظفح7- عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  وه  له  دهدهلا  ريط  ديص  مكح  ام 

197a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 395  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيآلا  ةدحاو )...  ةجعن  يلو  ةجعن  نوعستو  عست  هل  يخأ  اذه  نإ  ىلاعت (  هلوق  نع  رسفتسي 

نع2- انوثدح  عمتسملاو  ءىراقلا  اهب  ىلحتي  نأ  بجي  ابادآ  نآرقلا  ةوالتل  نأ  كش  ميظعلا ال  نآرقلا  اذه  مظع  نع  ثدحتن  نحنو  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  اذه 

اذامف3- فوفرلا  ىلع  ىقبيو  رخآلا  ناضمر  يتأي  ىتح  نآرقلا  اذـه  رجهي  دـق  ناضمر  دـعب  نكلو  لجو  زع  هللا  باتكل  ءارقلا  رثكي  ناـضمر  يف 
ظفح عمتسأ  اذهب ؟  نيملسملا  حصنتو  انحصنت 

موصلا4- الإ  ةينيدلا  رئاعـشلا  عيمج  سرامأ  انأف  اذه  مغرو  ةديج  ريغ  ةيحـصلا  يتلاحو  فيحن  يمـسجو  ضيرم  ًامئادو  ةنس ) 25  ) رمعلا نم  غلبأ 
مايصلا يلع  له  خيـشلا ؟  ةليـضف  لعفأ  اذامف  يب  ةمحرو  كتحـص  ىلع  ةيـشخ  مصت  ال  يبأ :  يل  لاق  موصأ  نأ  تدرأ  اذإو  ادج ،  ينبعتي  هنإف 

ظفح عمتسأ  ةرافك ؟  يلع  مأ  رداق  ريغ  انأو 

197b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.87  ) ( 392  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

خيشلا1- ةربقملا  بحاصب  ىمـسملا  دجـسملا  راوجب  يأ  رباقم  اهلخادب  يتلا  دجاسملا  يف  ةالـصلا  ةلأسم  نع  انتدافإ  خيـشلا  ةليـضف  نم  وجرن 
ظفح عمتسأ  هيجوتلا  وجرن  ةين ؟  ةالصلا  حصت  له  نالف ، 

اهئافـش2- دعبو  كلذ  ريغ  وأ  ةضيرم  مئاهبلا  ضعب  مهيدـل  تناك  اذإ  ةـمعطألا  ضعبب  خـياشملل  رذـنلاب  نوموقي  نم  رـصم  فايرأ  يف  انيدـل  دـجوي 
ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازج  دابعلا  متدشرأ  الهف  خيشلا  اذهل  رذنلا  ءادأب  نوموقي 

ظفح3- عمتسأ  نالف ؟ )  خيشلا  كيلع  وأ (  يبنلاو )  الثم (  هللا  ريغب  فلحلا  زوجي  له 

يلـصأ4- نأ  نكمي  لهو  رـضاح  رخآلاو  ءاضق  امهدحأ  دحاو ،  تقو  يف  نيـضرفلا  نأ  ملعلا  عم  دحاو  مميتب  نيـضرف  يلـصأ  نأ  نكمملا  نم  له 
ظفح عمتسأ  رتولاو ؟  عفشلا  عم  ءاشعلاك  دحاو  مميتب  ةنسو  ضرفلا 

ظفح5- عمتسأ  هتيذحأب ؟  ىلص  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  درو أ  لهو  ةيذحألاب .  ةالصلا  زوجي  له 

نأ6- ملعلا  عم  تربص  لب  هلل  دمحلاو  عزجأ  مل  يننكلو  لوألا  رودلا  رابتخأ  يف  تبسر  ينأ  يتلكـشم  نكل  لجو  زع  هللا  دمحأو  نيدتم  باش  انأ 
ملعلا عم  طبترت ؟  وأ ال  نيدلاب  طبترت  ةساردلا  لهف  اوحجن  دق  تافلاخملا و  نوبكتريو  اريسي  الإ  هللا  نوركذي  الو  اليلق  الإ  نولصي  ابابش ال  هيف 

ظفح عمتسأ  يتلاح ؟  يف  عرشلا  يأر  امف  يننوبسي  سانلا  ضعب  هيف  نكل  ادبأ  يناميإ  نع  عجارتأ  نل  ينأ 

198a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.13  ) ( 387  )  ( 222  ) 
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 :- تايوتحملا  

رحـسلا1- نم  كفتو  ىـضرملا  جـلاعت  اهنأ  يعدـيو  زورحلاو  مئامتلا  بتكيو  روبقلا  نم  بارتلا  لمعتـسي  همامإ  نكلو  دجـسم  انتيرق  يف  دـجوي 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ةدافإلا  وجرن  روكذملا  مامإلا  اذه  فلخ  ةالصلا  حصت  له  نيعلاو 

-2 ، ةلاحلا هذه  يف  يلع  بجي  اذامف  ةكرب ،  اهيف  نأب  نوعدـيو  بارتلا  اهنم  نوذـخأيو  روبقلا  نوروزي  مهعيمج  نأ  ثيح  يلهأ ،  نوحـصنت  اذامب 
 ) جمانرب انعمس  نأ  دعب  الإ  ةمرحم  ءايشألا  هذه  نأ  فرعن  مل  نحنو  مهحصنب  موقأ  له  هذه  مهلامعأ  يف  اضيأ  عيطتـسأ  اذامو  مهعطاقأ ؟  له 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  هيجوتلا  مكنم  وجرن  بردلا )  ىلع  رون 

كـسانم3- تيدأو  ةـكم  تبهذ  مث  ةدـج  نم  تمرحأ  ةـعمجلا  حابـص  يف  مث  ءاسم  سيمخلا  موي  ةدـج  ىلإ  ترفاسو  ضاـيرلا  ةـنيدم  يف  لـمعأ 
ضورفملا نم  ناك  هنأل  حبذلا  يلع  بجي  هنأب  ناوخإلا  دـحأ  ينربخأ  دـقو  ضايرلا  نم  يجورخ  لبق  ةرمعلا  يتين  يف  ناك  هنأ  ملعلا  عم  ةرمعلا 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  يدهلا  يلع  بجي  العف  لهف  جورخلا ،  لبق  ةرمعلا  يتين  يف  نأ  املاط  ةرئاطلا  يف  وأ  يجورخ  لبق  مرحأ  نأ 

ظفح4- عمتسأ  ىفكو ؟ )  ةرابعلا (  هذه  حيضوت  وجرأ  ىفكو )  هلل  دمحلا  ةيبطلا (  ةيملعلا  تاودنلا  يف  عمسأ 

اذه5- لحي  لهف  هنم  اضعب  هاطعأو  غلبملا  رضح  دقو  ةاكزلا ،  نم  هنأ  ملعي  وهو  ةيدهك  لاملا  نم  اغلبم  صخـش  نم  ذخأي  نأ  صخـشلل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةاكزلا ؟  لهأ  مه  نمو  مأ ال 

نم6- ىهتنأ  نأ  دعب  ةقش  اهيف  كيطعأو  كل  ضرألا  هذه  بتكأس  هنبال  لاقو  ةبيط  ةيداملا  هتلاحو  لمعلا  ىلع  رداقو  ريبك  دلاو  صخشلل  ناك  اذإ 
مل نبالا  نأب  ًاملع  تاونـس  ثالث  براقي  ام  نآلا  اهلو  اهرجأ  ةرامعلا  رمعو  ضرقلا  ذخأ  نأ  دعبو  نبالا  مساب  ضرقلا  ذخأ  ضرغل  كلذو  اهئانب ، 

بتكيس هنأب  بألا  دافأو  مأ ال ؟  هيف  ٌقح  نبالل  لهو  ةعيرـشلا ،  ءوض  ىلع  راجيإلا  ةلاحلا  هذه  يف  بألل  لحي  لهف  ائيـش ،  راجيإلا  نم  ملتـسي 
سيل بألاو  هيبأ  عم  رصقي  مل  نبالا  نأب  املع  مكيف -  هللا  كراب  انوديفأ -  نويدمو  ريقف  نبالا  نأب  املع  مأ ال ؟  كلذ  هل  لحي  لهف  افقو  ةرامعلا 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟  هللا  مكازجو  ايونس  لاير )  فلأ  150 ردقي ب (  هراجيإ  راقعلاو  راقعلل  اجاتحم 

ظفح7- عمتسأ  ةالصلا ؟  دعب  ءاضقلا  يلع  له  رهظلا  ةبتار  ةالص  نم  نكمتأ  مل  اذإ 

198b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.86  ) ( 373  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

انل1- تببسو  اهنم ،  ريثكلا  تلكأو  ةلاضلا  ططقلا  موجهل  تضرعت  ةريخألا  ةنوآلا  يفو  انلزانم  لخاد  نجاودلا  ضعب  ةيبرتب  موقن  لئاسلا :  لوقي 
جورخل كابشلا  اذه  حتفن  حابـصلا  يفو  كابـشلا .  كلذ  لفقن  برغملا  ةالـص  دعبو  مكحم  جرب  يف  هظفحن  هتلكأ  يذلا  مامحلا  نأب  ًاملع  ررض 

ترمتسا ططقلا  نكلو  اهدرطن ،  نأ  تارم  ةدع  انلواح  لمعلل  انجورخ  دعب  راهنلا  ءانثأ  ططقلا  موجه  ثدح  دقو  لزنملا ،  ةحاس  ىلإ  مامحلا 
اذه انلمع  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  ططقلا  تتام  ًالعفو  ماعطلا  تالضف  لكأ  يف  مسلا  سد  ىلإ  انررطـضا  كلذ  دعبو  موجهلا ،  يف 

ظفح عمتسأ   ؟.

هنأ2- ناوخإلا  دـحأ  يندافأ  دـقو  ثداحلا ،  ءانثأ  يدـلاو  يفوت  دـقو  يترايـسب  بالقنا  وهو  يلع  ثداح  عقو  مايألا  نم  موي  يف  هنإ  لـئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  له  ةبقر  قتعأ  وأ  موصأ  نأ  يلع  بجي 

ظفح3- عمتسأ  هدلاو ؟.  ناك  هعم  ىفوتملا  نأ  ركذي  خيشلا  ةليضف 

بجنت4- يهو  ًابيرقت  تاونس  ثالث  اهل  ىضم  يتجوزو  لوقي :  كلذ  ىلع  هللا  دمحيو  جوزتمو  رمعلا  نم  نيرشعلاو  ةنماثلا  يف  باش  هنأب  لوقي : 
يف ءاضقلل  ةعاطتـسإلا  اهيدـل  سيلو  رهـشلا  كلذ  يف  مايـص  امهل  سيل  ءاسفنلاو  ضئاحلا  نأب  نوملعت  اـمكو  كراـبملا  ناـضمر  رهـش  يف 

ظفح عمتسأ  اهنع ؟.  موصن  نأ  حصي  له  لعفن  اذامف  كلذ  يلت  يتلا  رهشألا 

امكو5- كلذب ،  موقأ  يكل  غلبملا  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتأ  مل  يننأل  كلذو  اهيمـسن  امك  مئامتلا  حـبذب  مقأ  ملو  لوقي  دالوأ  هل  نأب  لئاسلا  ركذـي 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوديفأ  لعفأ  اذامف  فلسلا  وأ  نيدلاب  حبذلا  حصي  هنأ ال  نوملعت 

نوحـصنت6- اذامبو  كلذ  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  امف  اهجوز  خأ  دلاو  نم  الو  اهجوز  خأ  نم  بجتحت  معلا ال  ةجوز  اندالب  يف  لئاسلا :  لوقي 
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ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟. 

رهجي7- لهو  مامإلا ،  عم  اهدجـس  يتلا  ةدجـسلا  دعب  دجـسي  مكف  برغملا  ةالـص  نم  ةريخألا  ةـعكرلا  يف  مامإلاو  لجر  ءاج  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  اوجرن  نيتيقبتملا  نيتعكرلا  يف  ةءارقلاب 

ىلإ8- بهذو  ةدج  نم  مرحأ  ةعمجلا  موي  حابـص  يف  مث  ءاسم  سيمخلا  موي  ةدـج  ةـنيدم  ىلإ  رفاسو  ضايرلا  ةـنيدمب  لمعي  هنأب  لئاسلا :  لوقي 
يلع بجي  هنأب  ناوخإلا  دحأ  ينربخأ  دـق  لوقي  ضايرلا  نم  يجورخ  لبق  ةرمعلا  يتين  يف  ناك  هنأب  ملعلا  عم  ةرمعلا  كسانم  ءادأب  ماقو  ةـكم 

يدهلا يلع  بجي  ًالعف  لهف  جورخلا ،  لبق  ةرمعلا  يتين  يف  نأ  املاط  ةرئاطلا  يف  وأ  يجورخ  لبق  مرحأ  نأ  ضورفملا  نم  ناك  يننأل  حبذلا 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  انوديفأ  مأ ال ، 

-9 ) ةملك نع  ةرابعلا  هذه  حيضوتب  مركتلا  اوجرأف  ىفكو )  هلل  دمحلا  مهلوق (  ةينيدلا  ةبيطلا  تاودنلا  يف  ةوخإلا  نم  عمسي  هنأب  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ىفكو ) 

199a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 424  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  سولجلا ؟  دنع  ديلا  ىلع  ءاكتالا  نع  ىهني  وأ  مرحي  ثيدح  درو  له 

اذامف2- زوجي  كلذ ال  ناك  اذإو  تالمهملا ،  ةلـس  يف  ثيداحألا  ضعبلو  ةـميركلا  تايآلا  ضعبل  تاليجـست  لمحت  يتلا  ةطرـشألا  يمر  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  اهفلت ؟  دعب  لعفأ  نأ  يلع  بجي 

سبالم3- تنبلا  سبلن  نأ  زوجي  لهف  لامعتـسالل ،  ةـحلاص  اهنأ  عم  مهل  حلـصت  دـعت  الف  اهنع ،  اوربكيو  تانبلل  وأ  دالوألل  سبالملا  ضعب  يرتشن 
ظفح عمتسأ  سكعلا ؟  وأ  دلولا 

ظفح4- عمتسأ  ءاسنلل ؟  ةصاخ  سرعلا  يف  ءانغلا  زوجي  لهو  هعامس ؟  لاجرلل  زوجي  لهو  سرعلا ؟  يف  لالح  فوفدلا  برض  له 

ظفح5- عمتسأ  ةنتفلا ؟  تنمأ  اذإ  هجولل  ةفشاك  مهعم  سلجت  لهو  اهجوز ؟  روضحب  لاجرلا  نم  اهجوز  فويض  مدخت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  هل ؟  فشكلا  مدع  بجي  ايبنجأ  بألا  ربتعي  لهو  هلوسرو ؟  هللا  داح  نمل  ةالاوم  رافكلا  اهلهأل  ةملسملا  ةرايز  دعي  له 

فرعأ7- نأ  تدرأف  رـصأ  هنكلو  هعانقإ  تلواحو  ضفر  كلذب  يدلاو  تربخأ  امدـنع  نكلو  يل ،  ةـجوز  نوكتل  نيدو  قلخ  ىلع  ةاتف  ترتخا  دـقل 
نم اهترسألو  يل  هببسي  ام  مغر  اهترتخا  يتلا  ةاتفلا  هذه  نع  رظنلا  فرص  وأ  يدلاو  يتعاط  نيب  رئاح  انأو  ببس ،  كانه  سيل  لاقف  ببسلا 

ظفح عمتسأ  حيحصلا ؟  قيرطلا  ىلإ  ةحيصنلا  وجرأف  ةيسفن ،  مالآ 

نود8- نكلو  اهب ،  رينتسي  هلعل  ةيعرشلا  بتكلا  ضعب  هل  ترضحأ  دقو  ةحيصنلاب ،  أبعي  الو  تافلاخملا  ضعب  باكترا  ىلع  رـصي  لجر  عم  لمعأ 
يف اضيأ  ةحيـصنلا  وجرن  هيـصاعم ،  نع  عجارتي  هلعجي  دق  هل  يداشرإو  يحـصن  نأ  مأ  اندنع ،  لمعلا  ةردن  مغر  هعم  لمعلا  كرتأ  لهف  ىودج ، 

ظفح عمتسأ  نأشلا ؟  اذه 

وجرأ9- امك  ةزانجلا ،  ةالـص  يف  هب  ىعدـي  يذـلا  ءاعدـلا  وه  امو  هيلع  ةالـصلاو  تيملا  نيفكت  ةنـسل  الماك  افـصو  يئاـطعإ  مكتليـضف  نم  وجرأ 
ظفح عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  جلاعت  يتلا  بتكلا  نع  يرابخإ 

199b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.13  ) ( 389  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

امم1- ناكملا  اذه  ىلع  ءالؤه  فلتخا  ةريخألا  ةرتفلا  يفو  ةليوط ،  ةرتف  نيملسملا  رباقم  فلخ  نيديعلا  ةالص  نولصي  سانلا  نم  ةعومجم  انيدل 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56645
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56645
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56646
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56646
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56647
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56647
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56648
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56648
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3665
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3665
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56649
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56649
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56650
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56650
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56651
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56651
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56652
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56652
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56653
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56653
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56654
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56654
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56655
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56655
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56656
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56656
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=56657
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=56657
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3666
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3666
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


نيرخآلا نم  ٍءرم  ىلع  هتبطخ  ميقي  مهنم  لكو  رباقملا  بناج  ذختا  رخآلا  ءزجلاو  مهناكم ،  يف  يلصي  مهنم  ءزج  حبـصأو  ماسقنالا  ىلإ  مهاعد 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  له  ةالصلا ،  كلت  ةحص  لوح  ةدافإلا  ءاجرلا  ، 

نبالا2- مثأي  له  عرشلا  رومأب  مزتلي  نأ  هعم  لواحيو  هحصني  امدنعو  هنبا  نم  ةاكزو  ةالـصو  مايـص  نم  ةينيد  رومأب  مزتلملا  ريغ  دلاولا  بضغ  اذإ 
ظفح عمتسأ  قوقعلا ؟  باب  يف  لخدي  لهو  بضغلا ؟  اذه  نم 

يلولا3- نيب  قرفن  يكل  هللا  ءايلوأل  ةـنيعم  تافـص  وأ  دـيدحت  كاـنه  لـهف  قح  ريغب  وأ  قحب  هللا  ءاـيلوأ  نم  هنأ  يعدـي  نم  رثك  نمزلا  اذـه  يف 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  لاجدلاو 

ظفح4- عمتسأ  ًتاومأ ؟  مأ  ًءايحأ  اوناكأ  ًءاوس  ءايلوألا  ةرايز  مكح  ام 

كردأو5- مميتأ  له  ةعامجلا  كاردإ  ينتوفت  لسغلا  ةيلمعو  لسغلا ،  يعدتـسي  اثدح  تثدحأ  دقو  رجفلا  ةالـصل  ارخأتم  مونلا  نم  ظقيتسأ  امدنع 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  ةالص  ينتنتاف  ولو  لسغلا  نم  دبال  مأ  ةعامجلا 

وأ6- اهيف ،  هل  كرابي  مل  اهلثم  يف  اهنمث  لعجي  ملو  اراد  عاب  نم  اثيدح (  يمـشاهلا ،  دمحأ  ديـسلل  ةـيوبنلا )  ثيداحألا  راتخم  باتك (  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه  ةحص  ىدم  ام  هيف )  هل  كرابي  مل 

هيلع7- هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نع  ةيوبنلا  ثيداحألا  اهيف  ةدراولا  ىلوألا  ةمئاقلا  يف  وهو  لجو  زع  هللا  باتك  دـعب  ةدـيفملا  بتكلاب  يتدافإ  وجرأ 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟ 

ظفح8- عمتسأ  نآرقلا ؟  ةءارق  دعب  ميظعلا )  هللا  قدص  لوق (  مكح  ام 

؟ 9- ءاعدلا اذـه  يف  تيلاعت )  ةـملك (  مكح  ام  ماركإلاو )  لالجلا  اذ  اي  تيلاعتو  تكرابت  مالـسلا ،  كنمو  مالـسلا  تنأ  مهللا  ءاعدـلا (  اذـه  يف 
ظفح عمتسأ 

ظفح10- عمتسأ  دئاز ؟  وه  لهو  همكح  ام  ناذآلا ،  دعب  لاقي  يذلا  ءاعدلا  يف  داعيملا )  فلخت  كنإ ال  لوق ( 

200a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 412  )  ( 249  ) 

 :- تايوتحملا  

نيلاجدلل1- باهذلا  نود  ةنـسلاو  باتكلا  نم  جالع  هل  لهف  احيحـص  ريثأتلا  اذه  ناك  اذإو  جاوزلا ؟  عورـشم  فقوي  هنأ  ةـجردل  رحـسلا  رثؤي  له 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  هيجوتلا  وجرن  نيدوعشملاو ، 

ظفح2- عمتسأ  ريبكلا ؟  هيخأ  نم  جوزتت  نأ  اهل  زوجي  له  ريغصلا ،  اهنبا  عم  اهتمع  نم  تعضر  ةاتف 

مـضت3- يتلا  دجاسملا  الإ  مهللا  دجاسم ،  اهيف  دجوي  اهيف ال  نكـسأ  يتلا  ةـقطنملا  نكلو  اهتاقوأ  يف  ةالـصلا  ميقأ  نمؤم  باش  هلل  دـمحلاو  انأ 
وجرأ هذه ،  ةلاحلاو  مثإ  يلع  لهف  دجو ،  نإ  ءاقدصألا  دحأ  عم  وأ  ادرفنم  امإ  ةالصلا  يدؤأ  انأف  اذهلو  ةعامج ،  اهيف  تالـصلا  ماقت  الو  ةحرـضألا 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟ 

املع4- جاوزلا  نم  مهأ  جحلا  ةضيرف  لهف  جحلا  ةضيرف  يدؤأ  مل  نكلو  بيرق ،  نع  جاوزلا  يونأو  دعب  جوزتأ  مل  نيرشعلاو  ةعساتلا  يف  يرمع 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرأ  رخؤأ  امهيأف  رضاحلا  تقولا  يف  اعم  جاوزلاو  جحلا  نم  يننكمي  يتزوحب ال  يذلا  غلبملا  نأ 

يلو5- انأو  مهلزنم  يف  مهعم  نكـسأو  اـضيأ ،  لاـفطأ  ةـثالثب  اـهنم  تقزرو  مهب ،  ةـفأر  مهمأ  نم  تجوزتو  لاـفطألا  نم  ةـثالث  هلو  يخأ  يفوت 
عم يواستلاب  مهنيبو  ينيب  رخدملا  نوكيل  هنم  اءزج  رخدأ  نأ  لواحأو  يـشاعم  ىلإ  همـضأو  مهـشاعم  مالتـساب  موقأو  ديحولا  مهلفاكو  مهرمأ 

لجو زع  هللا  يضرت  يتلا  ةيبرتلا  دصقب  مهيلع  وسقأو  يعبط  يف  داح  يننأ  امك  ينمي ،  لاير )  800 يشاعم ب (  نع  ديزي  مهشاعم  نأ  ملعلا 
؟  يواستلاب مهعم  همستقأ  ام ال  هنم  رخدأل  يشاعم  ىلإ  همـضأ  نأ  يل  قحي  لهو  مهـشاعمل ؟  يمالتـسا  مكح  امو  مهعم ؟  ينكـس  مكح  امف 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  أطخ ؟  ىلع  مأ  باوص  ىلع  انأ  له  مهيلع ؟  يتوسق  مكح  امو 

ىمـسي6- اذـه  لهو  ةـطاسولا ؟  اذـه  ىلع  الباقم  ذـخأي  نأ  هل  زوجي  له  اهريغ ،  وأ  تالواقم  ةكرـشو  لام  بحاص  نيب  طيـسو  لمعب  ماق  لجر 
ظفح عمتسأ  ةرسمس ؟ 
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200b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( 380  )  ( 188  ) 

 :- تايوتحملا  

الو1- ةراجت  مهيهلت  الاجر ال  رـصح  ريغ  نم  فوصتلا  يجيرخ  نم  انل  ظفح  دق  يمالـسإلا  خيراتلا  نأ  ملعلا  عم  ةيفوصلاو  فوصتلا  يف  مكلوق  ام 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  لوح  ةباجإلا  مكنم  اوجرنف  ثحبلا ،  نم  ديزم  ىلإ  جاتحت  ةقيقح ال  اذهو  هللا ،  ركذ  نع  عيب 

وأ2- دـهتجملل  طورـش  كانه  لهو  اضعب ؟  مهـضعب  دـلقيف  نيعباتلاو ،  ةباحـصلا  نمز  يف  ادوجوم  ناك  دـيلقتلا  له  دـيلقتلاو ؟  داهتجالاب  انوفرع 
ظفح عمتسأ  داهتجالا ؟

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  هيدل  لعفي  امب  رعشيو  مالكلاو  مالسلا  عمسي  تيملا  له 

ظفح4- عمتسأ  بناجأ ؟  دوجو  مدع  ةلاح  يف  اهتيب  يف  ةالصلا  يف  اهيمدقو  اهيدي  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ءاشعلا5- ةالـص  ءادأ  زوجت  لهو  ةلاحلا .  هذه  يف  رـصقلا  انل  زوجي  له  رتموليك ،  ةـئام  نم  رثكأ  دـعبت  قطانم  ىلإ  ابيرقت  ايعوبـسأ  رفاسن  نحن 
ظفح عمتسأ  لزنملا ؟  ىلإ  انلوصو  نيح 

ةرافكلا6- يلع  مأ  طقف  ءاضقلا  ينمزلي  لهف  ءاملا ،  نم  اليلق  تبرشف  كالهلا ،  ىلع  تفرشأ  ىتح  شطعلا  يلع  دتـشا  يـضاملا  ناضمر  يف 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  اهوحضوت  نأ  وجرأ  ةرافكلا  يلع  ناك  اذإو   ؟
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  لوألا |   |

201a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.64  ) ( 577  )  ( 351  ) 

 :- تايوتحملا  

امو1- ةرافك ؟  هيلع  له  دهعلا  اذهب  في  ملو  ثنح  مث  اذك )  لعفأ  نأ  هلل  رذـن  يلع  وأ (  اذـك )  لعفأ  نأ  هللا  دـهع  يلع  الئاق (  ناسنإلا  فلح  اذإ 
ظفح عمتسأ  يه ؟ 

دجـسملا2- لثم  امحدزم  دجـسملا  ناك  اذإ  ةصاخ  عنتمي  نم ال  عم  لماعتن  فيكف  همامأ ،  نيراملا  عنمي  نأ  هيلع  نإف  ةالـصلا  يف  لجرلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ريغو  مارحلا 

ظفح3- عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  نيتداهشلا  ىلع  رصتقي  ةبابسلا  كيرحت  نأ  مأ  كلذ ؟  زوجي  له  هرخآ  ىلإ  دهشتلا  يف  ةبابسلا  كرحي  ضعبلا 

بـضغ4- يناثلا  تررب  نإو  يناثلا ،  رفنو  بضغ  لوألا  تررب  نإ  امهمايأ ،  لوط  رمتـسم  ماصخ  يف  يتدـلاوو  يدـلاو  ةـنس ) 25  ) غلبأ باش  اـنأ 
؟  ةـباجإلا وجرن  سكعلا  وأ  يبأب  تررب  يننأ  درجم  يمأل  اقاع  ربتعأ  لهو  امهربأ ،  يكل  خيـشلا  ةليـضف  لعفأ  اذام  قوقعلاـب ،  ينمهتاو  لوـألا 

ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  نوكي ؟  فيك  تامملا  دعب  نيدلاولا  رب 

ظفح6- عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  ادترم  وأ  ارفاك  ربتعي  الامهإو  السكو  انواهت  ةالصلا  كرتي  يذلا  له 

أدبي7- مث  نيلـصملا  نم  هلوح  نم  عمتجيو  طسولا  يف  وه  سلجي  نأ  وهو  متخلا  لمعب  دجـسملا  مامإ  موقي  رـصعلا  ةالـص  دعبو  ةـعمجلا  موي  يف 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 88نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
90

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26748
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

لمعلا اذه  لهف  تارم ،  رشع  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلع  يلـصيو  تارم ،  تس  ةحتافلا  أرقيو  تارم ،  ثالث  هللا  رفغتـسأ  لوقيو : 
ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟  وجرن  ةعدب  هنأ  مأ  ازئاج 

201b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.16  ) ( 415  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

امف1- اموي ،  نيعبرأ  لبق  تيملا  ةرايز  زوجي  هنأ ال  ةـجحب  هترايز  ىلإ  نوبهذـي  كلذ  دـعبو  هنروزي  اموي ال  نيعبرأ  هلهأ  هكرتي  تيملا  نفدـي  امدـنع 
ظفح عمتسأ  ةيعرشلا ؟  ةيحانلا  نم  اذه  يف  مكحلا 

ظفح2- عمتسأ  روبقلا ؟  ةرايز  نم  ءاسنلا  عنم  يف  ةمكحلا  ام 

ظفح3- عمتسأ  هيلع ؟  هلهأ  ءاكبب  بذعي  تيملا  نأ  حيحص  له 

يف4- لوقي  ام  ابلاغو  ءاعدلاو ،  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلل  حيدملا  لمعب  دجسملا  يف  نذؤملا  موقي  ءاشعلا  ةالـص  لبقو  سيمخلا  موي  يف 
ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟  اوجرأ  كاوس )  يلام  قلخلا  بيبح  اي  مهلوقك (  ةيفوصلا  راعشأ  نم  حيدملا  اذه 

202a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 474  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءاشعلا ؟  ةالص  دعب  اهب  مايقلا  ةنسلا  نم  يتلا  لاوقألاو  لاعفألا  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةهبجلا ؟  نم  دوجسلا  عضوم  يف  رعشلا  لوزن  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  امهبيلح ؟  برشب  موقن  نأ  انل  لهف  اكلام  امهل  ىرأ  ةيشاملا ال  ضعب  ةعيرسلا  طوطخلا  ىلع  دجوي 

ظفح4- عمتسأ  لدبلا ؟  جاوز  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  هب ؟  ةرجاتملا  مكح  امو  نيخدتلا ؟  يف  عرشلا  مكح  ام 

نأ6- انيلع  بجاولا  امف  ةملسم ،  ريغ  ةسردملا  هذه  نأب  ملعلا  عم  اهرعش  رهظتو  ةبجحتم  ريغ  ةملعم )  ) ةسردم اندنعو  ةسردملا  يف  بلاط  انأ 
ظفح عمتسأ  بالطلا ؟  نحن  لعفن 

ظفح7- عمتسأ  مميتلا ؟  يل  زوجي  لهف  ةدوربلا  ةديدش  ةقطنم  يف  ةبانج  ينتباصأ  اذإ 

يدلاو8- نم  دحأ  ضري  ملو  داهجلا  ىلإ  بهذأ  نأ  ديرأ  انأو  ىرخأ  ةنيدم  يف  ملعلا  بلطي  ربكألا  يخأو  يلهأ ،  ةجاحو  هلمع  يف  ينجاتحي  يدـلاو 
ظفح عمتسأ  هتسارد ؟  كرتب  يماقم  موقي  نأ  ردقي  يخأ  نأ  ملعلا  عم  باهذلا  يل  قحي  لهف  ، 

؟ 9- نآرقلل اظفاح  نوكأ  امدـنع ال  باتكلا  نم  ةءارقلا  زوجي  لهو  رـسلاب ؟  مأ  رهجلاب  نوكت  اهيف  ةءارقلا  لهو  ليللا ؟  مايق  تاـعكر  ددـع  مك 
ظفح عمتسأ 

202b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 408  )  ( 218  ) 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26938

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

 :- تايوتحملا  

دقو1- نيترايسلا  نيتاه  ىدحإ  قئاس  فرعأو  نيترايـس  نيب  عقو  اعينـش  اثداح  تيأر  ةنيدملاو  ضايرلا  نيب  يربلا  قيرطلا  يف  انأ  امنيبو  ةدم  ذنم 
ال هل :  تلقو  هيلع  تقفشأف  تام ؟  اهبحاص  له  ينلأسو :  ةرايـسلا  فرع  نعمتلا  دعبو  يفوتملا  بيرق  رـضح  ليلق  دعبو  هللا ،  همحر  يفوت 

ةجيتن لثامم  ثداـح  هل  عقي  نأ  نم  اـفوخ  يننكلو  ةـقيقحلا  اـم  هربخأ  نأ  ميظعلا  هللاـب  ينفلحتـساف  ةرايـسلا ،  فرعأ  ـال  ينأ  اـمك  فرعأ ، 
هتنأمط يننأب  روجأم  هللا  ءاش  نإ  يننإ  لئاق  نمو  ةقيقحلا  يئافخإ  ىلع  مثآ  يننإ  لئاق  نمف  اذه ،  نع  تلأس  ةدم  دعبو  كلذ ،  تركنأ  ةمدصلل 

ظفح عمتسأ  ةرافك ؟  يلع  لهو  مثإ  يلع  له  رئاح  انأو  هلهأ ،  ىلإ  املاس  لصي  ىتح 

ظفح2- عمتسأ  لطابلا ؟  نع  اداعتبا  هجاوز  لجرلا  رهشي  نأل  ىلثملا  ةقيرطلا  يه  ام 

نوموقيو3- هللاب )  انعتسا  نولوقي (  نيعتـسن ). كايإو  دبعن .  كايإ  ةيآلا (  مامإلا  ركذي  امدنع  دجاسملا  نم  ريثك  يف  نيمومأملا  نم  اريثك  عمـسأ 
مامإلا يهتني  امدنع  هنأ  امك  مالـسلا ،  امهيلع  نولوقي  ىـسومو )  ميهاربإ  فحـص  مامإلا (  لوق  دنع  اضيأو  مامإلا ،  أرقي  امدـنع  مهتاوصأ  عفرب 
عمتسأ عدبلا ؟  نم  اذـه  له  تايألا ،  نم  ريثك  يف  اذـكهو  ينمحراو )  يل  رفغا  يبر  نيمومأملا (  رثكأ  لوقي  عكريل  نآرقلا  يف  ةروس  يأ  نم 

ظفح

ظفح4- عمتسأ  رفك ؟ )  دقف  املسم  رفك  نم  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح5- عمتسأ  رخآ ؟  دجسم  يف  يلصيو  دجسم  يف  لجرلا  ءوضو  مكح  ام 

يتحـص ال6- نأ  امك  لزنملا ،  نم  جورخلاب  يل  حمـسي  يرظن ال  حبـصأ  نآلاو  رارمتـساب ،  دجـسملا  يف  ةعامجلا  ةالـص  ىلع  بظاوم  لجر  انأ 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  يتلاح  يف  عرشلا  مكح  امف  لجرألاب  قئاقد ) 7  ) دعب ىلع  دجسملاو  ةنس ) 82  ) نم رثكأ  يرمع  حبصأ  دقو  كلذك ،  حمست 

لمعأ7- يننأ  ىلإ  ةفاضإلاب  اذه  لالح ؟  هنم  لكألا  لهو  ةيمالسإلا ؟  ةعيرشلا  بسح  حوبذم  جاجدلا  اذه  له  جلثملا ،  جاجدلا  يف  عرشلا  مكح  ام 
عمتسأ ةيمالـسإلا ؟  ةعيرـشلا  ريغ  ىلع  احوبذم  جاجدـلا  اذـه  ناك  اذإ  لحملا  اذـه  يف  لمعأ  نأ  يل  زوجي  لهف  هعيبو  جاجدـلا  يوش  لحم  يف 

ظفح

تقدصت8- لاير )  420  ) براقي ام  هرعس  ناكو  عيبلل  هتضرعو  هتذخأو  ناضمر  رهـش  يف  فيرـشلا  يوبنلا  دجـسملاب  بهذلا  نم  اراوس  تدجو 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يلمع  عرشلا  مكح  امف  يقابلا ،  تذخأو  هنم  ءزجب 

هيدي9- لسغي  نأ  دارأو  ناسنإلا  اهب  نهدا  اذإ  تويزلا  هذه  لثم  نأ  ملعلا  عم  ميركلا )  ) ليزي له  ءوضولا  دارأو  ميركلاب )  ) همسج ناسنإلا  نهد  اذإ 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  ميركلا )  ) ىقبيو ةعرسب  ءاملا  لزني 

203a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 389  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

امو1- يونـسلا ؟  لمحلا  ءانع  نم  حاترت  نأ  طقف  ديرت  ةأرملا  نأ  الإ  كلذل ،  ةسآم  ةجاح  نود  ةـتقؤم  ةرتفل  لسنلا  دـيدحت  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  يناكسلا ؟  راجفنالا  مالسإلا  ءادعأ  ةلوقم  ةحص 

ةبوت2- هللا  ىلإ  تبت  دـق  نآلا  انأو  تافلاخملا  نم  ريثكلا  بكترا  يجاوز  لـيبق  ىتحو  يبابـش  علطم  يف  تشعدـقو  ةنـس ،  نيثـالثلا  نم  ترتقأ 
؟  يفكت حوصنلا  ةـبوتلا  نأ  مأ  ىـضم  ام  ىلع  ةرافك  يلع  لهف  العو ،  لج  هللا  يـضرت  لاوقأو ال  لاعفأ  نم  ينم  ردـص  ام  ىلع  مدانو  احوصن 

ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  اضيأ ؟  ةباجإلا  تاقوأ  يه  امو  ءاعدلا ؟  يف  ةباجإلا  عناوم  يه  ام 

203b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 176  ) 
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 ( تياباغيم  3.05  ) ( 353  )  ( 176  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- مأ ال ةعكرلا  هذهب  ةعامجلا  كردأ  دق  نوكي  لهف  ةريخألا  ةعكرلا  هعم  كرديف  ةالـصلل  مامإلا  ربك  دـقو  دجـسملا  ىلإ  صخـشلا  لصي  امدـنع 
ظفح عمتسأ  اهل ؟  ةقباسلا  تاعكرلا  عم  ةعكرلا  ديعي  نأ  هيلع  لهف  باتكلا ،  ةحتافب  أرقي  مل  نمل  ةالص  نأ ال  تعمس  يننأل 

ظفح2- عمتسأ  صخشلا ؟  اذه  رظتني  نأ  مامإلل  له  نيرباصلا ،  عم  هللا  نإ  لوقي  وأ  حنحني  عكار  مامإلاو  دجسملا  لخدي  امدنع  سانلا  ضعب 

ظفح3- عمتسأ  وهسلا ؟  دوجس  تالاح  نع  انوثدح 

مايألا4- هذه  نوكت  موصي  امدنع  لهو  مايأ  ةـثالث  موصيو  هكرتي  لهف  عفان  ريغ  ءيـشلا  كلذ  نأ  ىري  مث  ءيـش  لعف  ىلع  صخـشلا  فلحي  امدـنع 
ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟  وجرن  الثم  اموي  عوبسأ  لك  يف  مأ  ةيلاوتم  ةثالثلا 

204a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 393  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءيشب ؟ )  هتمذ  نم  هللا  مكنبلطي  الف  هللا  ةمذ  يف  وهف  ةعامج  يف  حبصلا  ىلص  نم  ثيدح (  ىنعم  ام 

دعأ2- لاق :  ةبانجلل ،  تلق  ةعمجلل ؟  وأ  ةبانج  نم  اذه  كلسغ  لاقف :  ةعمجلا  موي  لستغأ  انأو  يبأ  يلع  لخد  لاق :  ةداتق  يبأ  نب  هللا  دبع  نع 
هاور ىرخألا )  ةعمجلا  ىلإ  ةراهط  يف  ناك  ةـعمجلا  موي  لستغا  نم  لوقي ( :  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ينإف  رخآ  الـسغ 

ظفح عمتسأ  هتحص ؟  امو  ثيدحلا  ىنعم  امف  طسوألا :  يف  يناربطلا 

عرشلا3- مكح  امف  رايخلاو )...  مطامطلاو  نوميللا  لثم (  ةرشبلا  ءافـصل  وأ  عقبلا  ةلازإ  ضرغل  ةمعطألا  ضعب  اههجو  يف  ةأرملا  تعـضو  اذإ 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  يف 

ظفح4- عمتسأ  ءالؤه ؟  نوحصنت  اذامبف  غارفلا  ةرثك  نم  للملا  نم  نوكشي  سانلا  نم  ريثكلا 

ظفح5- عمتسأ  هلالج ؟ لج  هللا  ىلإ  لامعألا  بحأ  يه  ةالصلا  له 

ظفح6- عمتسأ  اعبرأ ؟ )  رصعلا  لبق  ىلص  اءرما  هللا  محر  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  رمع  نبا  ثيدح  ةحص  ام 

ظفح7- عمتسأ  قيتعلا ؟  تيبلا  نيبو  هنيب  ام  رونلا  نم  هل  ءاضي  ةعمجلا  ةليل  فهكلا  ةروس  أرقي  نم  نأ  حيحص  له 

ظفح8- عمتسأ  عادولا ؟  فاوطو  ةضافإلا  فاوطو  مودقلا  فاوط  نيب  قرفلا  ام 

ظفح9- عمتسأ  كسانملا ؟  ءانثأ  هدعب  وأ  مارحإلا  لبق  تضاح   1 ذإ ةأرملا  لعفت  اذام 

يف10- يلع  بجاولا  امو  انعمس ؟  امك  قرفلا  ضعب  اهتثدحأ  ةعدب  يه  له  كلامـش ،  وأ  كنيمي  نع  سلجي  نم  ىلع  ةالـصلا  دعب  مالـسلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  سانلا ؟  نيب  اهراشتنا  نم  مغرلاب  ةلاحلا  هذه 

ظفح11- عمتسأ  يعم ؟ )  ةجح  لدعت  ناضمر  يف  ةرمع  ثيدحلا (  اذه  ةحص  ام 

204b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 449  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

مهو1- ائيـش  كلمي  ريقف ال  هنأ  ةـجحب  سابللاو  ماعطلا  يف  ىتح  هدالوأو  هتجوز  ىلع  لخبيو  ةـلئاطلا  لاومألا  زنكي  لـجر  يف  عرـشلا  مكح  اـم 
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عمتسأ نيروجأم ؟  اذه  يف  احـصنو  اهيجوت  مكل  لعل  هناسلو ،  هشطب  نم  نوملـسي  مهف ال  كلذ  ىلع  ةوالعو  ةبذاكلا  ىواعدـلا  كلت  نوقدـصي 
ظفح

امف2- يدهلا  حبذ  رصحأ  امدنعو  ايده  هعم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  قاس  ةيبيدحلا  ةرمع  يف  نكلو  يده  اهل  سيل  ةرمعلا  نأ  هفرعأ  يذلا 
ظفح عمتسأ  جحلل ؟  سيلو  ةرمعلل  ابهاذ  ناك  هنأ  عم  يدهلا  قايس  ببس 

؟ 3- يه امو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  رمتعا  ةرمع  مكو  اهمتي ؟  مل  مأ  ةيبيدحلا  يف  هترمع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  متأ  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  دارفإلا ؟  مأ  نارقلا  مأ  عتمتلا  جحلا :  كسانم  لضفأ  يه  ام 

ديرن5- يطرتشاو )  يجح  اهل ( :  لاقف  ةيكاش  نأو  جحلا  ديرأ  ملـسو :  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلل  تلاق  امدـنع  ريبزلا  تنب  ةعابـض  ثيدـح  يف 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذهل  احيضوت 

امو6- ةفآلا ؟  هذه  اهب  يقتأ  يتلا  ةقيرطلا  يه  امو  ةرابعلا ؟  هذه  لئاق  نمف  نايسنلا ،  ملعلا  ةفآ  نأ  تعمـس  ينكلو  ملع  ةبلاط  نوكأ  نأ  ديرأ 
ظفح عمتسأ  بلقلا ؟  يف  ملعلا  تيبثتو  ظفحلا  ةيوقت  ىلع  نيعي  يذلا 

205a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 404  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  

لازت1- كنأب ال  يل  لاق  يدـلاو  نكلو  موصأ  نأ  تدرأ  يرمع  نم  ةرـشع  ةـسماخلا  يف  انأو  ةدـم  لبقو  رمعلا  نم  نيرـشعلا  زواجت  دـق  باـش 
ءيـشلا سفنو  ةرافك ؟  يلع  مأ  ءاضقلا  ينمزلي  لهو  اذـه ؟  يف  مثإ  يلع  له  ةنـسلا  كلت  مصأ  ملو  كـلذ  يف  هتعطأـف  مايـصلا  ىلع  اريغص 

ظفح عمتسأ  ةلئسألا ؟  سفن  لأسيو  ةنس  نيعبرأ  يلاوح  هرمع  يل  بيرق  عم  لصح 

ظفح2- عمتسأ  لاستغا ؟  نود  ةبانج  ىلع  وهو  امايأ  هيلع  رمت  نم  وأ  بنج  وهو  ارهج  وأ  ارس  ةينآرق  تايآ  ددري  وأ  أرقي  نميف  عرشلا  مكح  ام 

هيلع3- ىقلأ  يذلا  ةنايد  نم  دـكأتلا  نود  مالـسلا  دريو  كلذ ،  فالخ  وأ  ةـيراجت  تالحم  وأ  ةـعامج  وأ  سلجم  يف  مالـسلا  هيلع  ىقلي  نم  مكح  ام 
ةمالسلا عم  ظافلألا (  هذه  مكح  امو  نيملسملا ؟  ريغ  نم  نايدألا  ةفلتخملا  تاعامجلا  هذه  ىلع  مالسلا  يقلي  نم  مكح  ام  سكعلابو  مالـسلا 

ظفح عمتسأ  هللا ؟ )  نامأ  يف  هللا ،  مكتعدو  ريخ ،  ىلع  نوسمت  ريخ ،  ىلع  نوحبصت  ، 

ازيزع4- اتيم  صخـش  ركذي  امدنع  لثم  هللاب  ذايعلاو  كرـشلا  يف  ةلخدملا  عدبلا  نم  ريثكلا  لمحت  يتلا  ةميدقلا  تاداعلا  ضعب  انتيرق  يف  دـجوي 
ضرمي امدنعو  روبقلل  حئابذلا  حبذب  موقي  ضعبلا  كلذكو  جرسلاب  هتءاضإو  هريطعتو  هربق  دنع  روخبلا  عضوو  رانلا  داقيإب  روفلا  ىلع  موقي  هيلع 

اهرقي ليطابأ ال  هذه  نأو  زوجي  اذـه ال  نأب  مهل  تنيبو  حـئاصنلا  ضعب  مهل  تهجو  دـقو  ءايلوألا ،  دـحأ  روبق  دـنع  نم  بارت  هل  رـضحي  اضيرم 
ظفح عمتسأ  هيجوتلاو ؟  خيشلا  ةليضف  حصنلا  وجرن  يحصنل ،  اوبيجتسي  ملف  نيدلا 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  اهلكأ  حصي  اهحبذ و  ءيزجي  له  ةأرما  ىوس  ةحيبذلا  حبذب  موقي  نم  دجوي  مل  اذإ 

205b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 405  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

افقو1- معطملا  اذه  ربتعي  مأ  كلذ  هل  قحي  لهف  ةعماجلا  معطم  نم  لكأيو  ةيمـسر  ةفـص  ريغب  يلخادلا  مسقلا  يف  نكـسي  ةعماجلا  يف  بلاط 
ظفح عمتسأ  يلخادلا ؟  مسقلا  يف  نييمسرلا  ةبلطلل 

ظفح2- عمتسأ  اهثودحل ؟  ادج  ديعب  ضرف  عم  ثدحت  مل  رومأ  نع  لأسن  نأ  انل  له 
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ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  ام  مهيلع ،  امامإ  يسفن  لعجأ  نأ ال  يسفن  ىلع  تمسقأف  مهنم ،  لضفأ  يننأك  رعشأ  ةالصلا  يف  سانأب  تيلص  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  ءاملعلا ؟  رابك  نم  خيش  نم  لاؤسلا  ىوتف  تملع  اذإ  ءاتفإلا  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  نم  ؤيقتلاب  رعشأ  يننأل  ةالصلا  نم  جرخأ  نأ  يل  قحي  لهف  ينيذؤت  هتحئار  نإف  يبناجب  ةالصلا  يف  صخش  أشجت  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  اذه ؟  ىلع  قيلعت  مكل  لعل  ةقئال ،  ريغ  بايثب  دجاسملا  ىلإ  نوبهذي  سانلا  نم  ضعبلا 

غارف7- تقو  يدنع  ثيحو  قباس ،  ديسلل  ةثالثلا ) تادلجملا   ) ةنسلا هقفو  نيحلاصلا  ضاير  باتك  اهنمـض  نم  ةريثك  ةيعرـش  بتك  يدنع  دجوي 
؟  ةنسلا هقفب  مأ  نيحلاصلا  ضايرب  أدبأ  له  أدبأ ،  نيبتاكلا  يأب  راتحم  انأو  نيدلا  يف  هقفتأ  نأ  تدرأف  ينديفي  ءيـش  يف  هيـضقأ  نأ  ديرأ  ريبك 

ظفح عمتسأ 

نكلو8- نآرقلا ،  ةءارق  ىلع  ةبظاومو  اهديعاوم  يف  سمخلا  تاولـصلا  ىلع  ةبظاومو  كلذ ،  ىلع  هللا  دـمحتو  نالفط  اهدـنعو  ةـجوزتم  ةأرمإ 
اذه ىلع  ةلكشملا  يعم  رمتستو  كش  اهيف  يتالص  نأو  ميلس  ريغ  يئوضو  نأ  سواسو  ينبيـصي  ضرف  لكل  ةالـصلاو  ءوضولا  دنع  يتلكـشم 

ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  ينوحصناف  لاحلا 

206a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 357  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هعاونأو ؟.  ركذلا  نع  لأست  ةلئاس 

ظفح2- عمتسأ  ليصفتلاب ؟. كلذ  نايب  اوجرن  ةاكز  هيلع  ناك  اذإو  ةزونكملا  لاومألا  نم  ربتعي  لهو  ةاكز  لمعتسملا  بهذلا  ىلع  له 

ىلإ3- بوصنملا  رجتو  عوفرملا  بصنتف  ًاريثك  ئطخت  أرقت  امدنعو  تاكرحلل  ةاعارم  نود  ةيبعـش  سرادـم  يف  ةـباتكلا  نآرقلا و  تملعت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  لضفأ ؟.  كرتلا  مأ  عينشلا  نحللا  اذه  ىلع  ةءارقلا  يف  رمتست  لهف  ءاطخألا  نم  كلذ  ريغ 

هدـنع4- نوماني  وأ  هعم  نوثدـحتي  ليللا  يف  هنوتأي  نيدـلاو  نم  نيتيملا  هبراقأ  ضعب  نأ  مئانلا  ىري  ام  ىري  مث  نيتيم  ءابرقأ  هلو  صخـش  ماـن  اذإ 
ظفح عمتسأ  يؤرلا ؟.  هذه  ةحص  ام  ةريصق ،  ةرتف 

ةالصلا5- مكح  امو  حيحص ،  اذه  لهف  ةالصلا  يف  نيمدقلا  ةيطغت  بجي  هنأ  تعمـس  دقو  ملع  نود  نيمدقلا  ةفوشكم  ضورفلا  لك  يلـصت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  ةقباسلا ؟. 

ةعاس6- عبرب  برغملا  لبق  ةـعباسلا  ىلع  نذؤي  برغملاو  عبر  الإ  ةـعباسلا  ةـعاسلا  ىلع  ضيحلا  لوزن  أدـب  ناضمر  رهـش  ماـيأ  دـحأ  يف  ةأرما 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  موصلا  مأ  ءاضقلا  اهيلع  بجي  لهف  رطفت  ملو  اهمايص  تمتأو 

ظفح7- عمتسأ  ةعاضرلا ؟.  نم  امرحم  لجرلا  اذه  نوكي  اتنب  هتخأ  تعضرأ  يذلا  لجرلا  له 

ظفح8- عمتسأ  ملسو ؟.  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلاب  موقت  نأ  ةرهطتم  ريغلا  ةأرملل  زوجي  له 

206b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 415  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- اهيلع  بجي  مارح و  اهكالتمإ  وأ  اهلامعتـسا  نأ  اهل  ليقف  ةروثأملا  ةيعدألا  نم  ضعبلاو  ةميرك  ةينآرق  تايآ  لمحت  ةريثك  يناوأ  اهدنع  ةأرما 
مأ اهنفدت  لهف  تافلخملا  عضت  نيأ  فرعت  ملو  رخآلا  ضعبلا  قيزمت  اهقارحإ و  دـعبو  لجوزع  هللا  باقع  نم  ةيـشخ  اهقرحإب  تماقف  اهقرحت ،

ظفح عمتسأ  تايافنلا ؟.  يف  اهيمرت 

سبلي2- ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ناك  لهو  جاوزلا  دعب  كلذكو  نابوطخم  امهنأ  ةباشلا  وأ  باشلا  فرعي  ىتح  ةبوطخلا  دنعةلبدلاا  عضو  له 
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ظفح عمتسأ  ضعبلا ؟.  نم  تعمس  امك  ةلبدك  هدي  يف  امتاخ 

ظفح3- عمتسأ  زئاجلا ؟.  متختلا  وه  ام 

نينمؤملا4- تاهمأ  نأ  حيحـص  لهو  يوبنلا ، دجـسملا  يف  ةالـصلل  مودقلا  دنع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  وه  ام 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟. كلذب  نمق 

ظفح5- عمتسأ  هيبحاصو ؟.  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  لاجرلا  ةرايز  دنع  روثأملا  ءاعدلا  وه  ام 

هبلع6- زيزع  اتيم  صخـش  ركذ  اذإ  لثم  كرـشلا  يف  ةلخدملا  عدبلا  نم  ريثكلا  لمحت  يتلا  ةـميدقلا  تاداعلا  ضعب  انتيرق  يف  دـجوي  لوقي  لئاس 
ضرمي امدـنعو  روبقلل  حـئابذلا  حـبذب  موقي  ضعبلا  كلذـكو  جرـسلاب  هتءاضإ  هريطعتو و  هربق  دـنع  روخبلا  عضوو  رانلا  داقإب  روفلا  ىلع  موقي 

ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟.  امف  يحصنل  اوبيجتسي  ملف  مهتحصنف  ءايلوألا  دحأ  دنع  نم  بارت  هلرضحي  ضيرملا 

207a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.61  ) ( 428  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تونقلا ؟.  دنعو  ءاعدلا  لاح  نيديلا  عفر  يف  لصفلا  لوقلا  وه  ام 

ناك2- ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنأو  ةنـسلا  نم  اذه  له  نابوطخم  امهنأ  ةباشلا  وأ  باشلا  فرعي  ىتح  ةبوطخلا  دـنع   ( متاخلا ةـلبدلا (  عضو  له 
ظفح عمتسأ  ضعبلا ؟.  نم  تعمس  امك  هعبصأ  يف  ةلبدلا  عضي 

ظفح3- عمتسأ  زئاجلا ؟.  متختلا  وه  ام 

نمق4- نينمؤملا  تاهمأ  نأ  حيحص  لهو  يوبنلادجسملا ، يف  ةالصلل  مودقلا  دنع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ربقءاسنلا  ةرايز  مكح  وه  ام 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟. 

ظفح5- عمتسأ  هيبحاصو ؟.  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  لاجرلا  ةرايز  دنع  روثأملا  ءاعدلا  وه  ام 

ازيزع6- اتيم  صخـش  ركذي  امدنع  لثم  هللاب  ذايعلاو  كرـشلا  يف  ةلخدملا  عدبلا  نم  ريثكلا  لمحت  يتلا  ةميدقلا  تاداعلا  ضعب  انتيرق  يف  دـجوي 
ضرمي امدنعو  روبقلل  حئابذلا  حبذب  موقي  ضعبلا  كلذكو  جرسلاب  هتءاضإو  هريطعتو  هربق  دنع  روخبلا  عضوو  رانلا  داقيإب  روفلا  ىلع  موقي  هيلع 

اهرقي ليطابأ ال  هذه  نأو  زوجي  اذـه ال  نأب  مهل  تنيبو  حـئاصنلا  ضعب  مهل  تهجو  دـقو  ءايلوألا ،  دـحأ  روبق  دـنع  نم  بارت  هل  رـضحي  اضيرم 
ظفح عمتسأ  هيجوتلاو ؟  خيشلا  ةليضف  حصنلا  وجرن  يحصنل ،  اوبيجتسي  ملف  نيدلا 

ظفح7- عمتسأ  لستغي ؟.  نأ  نود  بنج  وهو  ًامايأ  ىقبي  نم  وأ  بنج  وهو  ًارهج  وأ  ًارس  نآرقلا  أرقي  نم  مكح  ام 

207b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 550  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةاكزلا ؟.  جراخم  نم  ربتعت  ةينيدلا  دهاعملا  كلذكو  اهميمرت  وأ  دجاسملا  ءانبل  عربتلا  له 

ظفح2- عمتسأ  تلق ؟.  وأ  ترثك  نإ  ةاكز  اهيلع  له  اهفلعب  اهبحاص  موقي  يتلا  ةيشاملا 

ظفح3- عمتسأ  مايصلا ؟.  ةين  رركي  نأ  نودب  يأ  ةعاطتسإلا  بسح  سيمخلاو  نينثإلا  مايص  يف  ةدحاو  ةينب  مايصلا  يوني  نأ  ملسملل  زوجي  له 

همايص4- متي  له  مايصلا  مامتإ  ىلع  رداق  وهو  رحست  هنأ  يسنو  لجر  ماص  نإو  عوطتلا ،  مايصل  تابجاولا  وأ  طورـشلا  نم  روحـسلا  ماعط  له 
ظفح عمتسأ   ؟.

-5 ، انه سملاب  دوصقملا  ام  هل )  ةعمج  الف  ىغل  نمو  ىغل  دقف  ىـصحلا  سم  نم  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلإ  بسن  ثيدح  يف  ءاج 
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ظفح عمتسأ  وغللا ؟.  عاونأ  يه  امو  هءوضو  ضقتني  ءاذح  نود  ىصحلا  ىلع  يشمي  يذلا  لهو 

انأ6- هل  تلقف  ملس  مث  هتالص  لمكأف  ماقف  تملس  مث  يعم  رمتسا  هنكل  هتعنمف  لجر  يعم  فقوو  ةنـسلا  ءادأل  تفقو  ةضيرفلا  ةالـص  ءادأ  دعب 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟.  هتالص  له  ةضيرف ،  يل  انأو  ةنس  كل  تنأ  يل  لاقف  لفنتم 

ظفح7- عمتسأ  ناضمر ؟.  راهن  يف  هتجوزل  جوزلا  ليبقت  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  ةافولا ؟.  دعب  ًاضعب  مهضعب  نوري  ىتوملا  له 

ظفح9- عمتسأ  ربقلا ؟.  باذع  بذعي  ةعمجلا ال  موي  وأ  ناضمر  يف  صخش  تام  اذإ  لوقي  ام  ةحص  ىدم  ام 

ظفح10- عمتسأ  نفدلا ؟.  لبق  ضيبألاب  تيملا  نيفكت  نم  ةمكحلا  يه  ام 

ظفح11- عمتسأ  مهبتك ؟.  يفو  فوصتلا  يف  مكلوق  وه  ام 

ظفح12- عمتسأ  مالحألا ؟.  هذه  هنع  بهذتل  صخشلا  لعفي  اذامو  تومي  فوس  صخشلا  نأ  ىلع  لدت  تاومألا  ةيؤر  توملا و  مالحأ  له 

هلعج13- امم  ةـميظع  هبونذ  ىري  وهو  هجاوز  دـعب  باتو  جاوزلا  لبق  رئابكلا  ضعب  يف  عقو  هنكل  تاعاطلا  عيمجب  موقيو  نـالفط  هل  جوزتم  باـش 
ظفح عمتسأ  هنع ؟.  هللا  ىضري  ىتح  لعفي  اذامف  فوخلاو  ءاجرلا  نيب 

208a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.02  ) ( 422  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لوقلا ؟.  اذه  ةحص  امف  ةضيرف  كرتي  نأ  زوجي  الف  ةلفان  يدؤي  بهاذ  هنأل  راطفإلا  هل  زوجي  ناضمر ال  يف  لجرلا  رمتعا  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  ءاتفإلا ؟.  نم  حلاصلا  فلسلا  فقوم  ام 

ظفح3- عمتسأ  قاسلا ؟.  فصن  لصو  اذإ  رعشلا  صق  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  هرعش ؟.  غبص  نم  مكح  ام 

؟.5- ناتعكر اهددع  ناك  اذإ  دجسملا  ةيحت  وأ  رجفلا  ةنس  يه  لهو  ةماقإلاو  ناذألا  نيب  رجفلا  ةالص  لبق  ىدؤت  يتلا  ةبجاولا  تاعكرلا  ددع  يه  ام 
ظفح عمتسأ 

عمتسأ6- قاسلا ؟.  فصن  نود  نيبعكلا  ىلإ  هرازإ  سبلي  نم  مكح  اـمف  هرازإ " لبـسملا  مهنم  ةـثالث  ىلإ  ةـمايقلا  موي  رظني  ـال  هللا  نأ  ثيدـح " 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  اهتيفيك ؟.  امو  ركشلا ؟  ةالص  ىمست  ةالص  ءارغلا  انتعيرش  يف  له 

ظفح8- عمتسأ  ةيآلا ؟.  ىراكس ... )).... متنأو  ةالصلا  اوبرقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ((  هلوق  ريسفت  ام 

ظفح9- عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  لهف  قالطلا  بجوتسي  ةدملا  هذه  لوط  هبايغ  نأ  عمسف  قزرلل ،  ًابلط  تاونس  ثالث  هتجوز  نع  بيغتم  صخش 

208b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.89  ) ( 403  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ميرحت ؟.  وأ  ةيهارك  هيف  مالسإ )  دولوملا ب ( ـ ةيمست  له 

ظفح2- عمتسأ  هديدحت ؟. لسنلا و  ميظنت  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  ةعدب ؟.  ربتعي  ةالص  لك  دعب  ءاعدلل  نيديلا  عفر  له 
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ظفح4- عمتسأ  ءاعدلا ؟.  ةباجتسا  تاقوأ  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟. طقف  فارطألا  ءوضو  يفكي  لهو  ءوضولا ،  لطبي  حيرلا  جورخ  له 

ظفح6- عمتسأ  هريغ ؟.  وأ  سابل  حيلصت  وأ  ليدنم  جارخإك  ةالصلا  يف  ةكرحلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  ءوضو ؟.  ريغ  ىلع  نذؤملا  ناك  اذإ  ناذألا  عفر  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  نوهاس ؟. ))  هتالص  نع  مه  نيذلا  نيلصملل *  ليوف  ىلاعت ((  هلوق  ىنعم  ام 

209a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.92  ) ( 395  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهريغو ؟.  حئاورلاو  ةيودألا  ةيوبلا و  يف  ةيلوحكلا  داوملا  مادختسا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  مدقي ؟.  امهيأف  جوزتي  ملو  جحلا  ديري  لجر 

ظفح3- عمتسأ  حوصنلا ؟.  ةبوتلا  طورش  يه  ام 

اهنم4- عضر  هنأب  تلاق  تنبلا  مأ  لاؤس  دـعبو  اهتاوخأ  ىدـحإ  عم  عضر  هنأل  هل  لحي  هنأ ال  هلاخ  هباـجأف  هلاـخ  ةـنبا  نم  جاوزلا  بلطيل  بهذ  لـجر 
ظفح عمتسأ  تنبلا ؟.  هذه  نم  هجاوز  مكح  امف  نيتعضر 

ظفح5- عمتسأ  اهب ؟.  ظافتحالا  وأ  تيبلا  يف  اهقيلعت  نكمي  له  راهنألاو و  لابجلاك  ةيعيبط  رظانمل  ةشيرلاب  مسرلا  زوجي  له 

209b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 412  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

مـسإلاو1- خيراتلا  اوبتكيو  تنمـسإلا  هربق  ىلع  بصي  هربق ،  دنعو  مهنم  صخـشلا  تومي  امدنع  سانلا  نم  ضعبلا  دـنع  دـجوي  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكباثأ  انوتفأ  مأ ال  زوجي  لمعلا  اذه  لهف  ربقلا  قوف  رمعلا  خيراتو 

ظفح2- عمتسأ  ةطيسب ؟.  ةمالع  ربقلا  اذه  فرعي  نأ  رئازلل  ىنستي  ىتح  كلذو  ربقلا  ىلع  ةمالع  عضو 

ةالـصلل3- سانلا  عم  فصيو  ةالـص  لك  دنع  عماجلل  رـضحيو  ءيـش  لك  يف  سانلا  دلقيو  لقعلا ،  لتخم  باش  انتيرق  يف  دـجوي  لئاسلا :  لوقي 
نم هعنمن  نأ  انل  زوجي  له  هنم  انقياضت  اننأ  هجردـل  نيلـصملا  لاعفأ  فلاخت  هلاعفأ  لكو  ءاشي ،  امك  ًاضيأ  دجـسيو  ماـمإلا ،  لـبق  عكري  هنكلو 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  انوديفأ  دجسملا  ىلإ  روضحلا 

ظفح4- عمتسأ  ةعباسلا ؟.  نس  نود  مهعم  لافطألا  راضحإ 

ضعبو5- ةحتافلا  عوكرلاو  سولجلا  يف  أرقتو  وهست  ةالصلا  ءادأ  ءانثأ  يف  اهنأ  اهتلكـشم  نكلو  ةنمؤم  اهنأب  هللا  دمحت  ةاتف  اهنأب  ةلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكباثأ  انوديفأ  كلذ  يف  ءيش  اهيلع  لهف  ةالصلل  اهتيدأت  ءانثأ  يف  ةعرسلا  اهذخأتو  روسلا 

ظفح6- عمتسأ  مهروهظ ؟.  بنجتن  فيكو  ناسنإلل . ?  نورهظي  له  نيطايش  نجو  نيحلاص  نج  دجوي  هنأب  تعمس  ةلئاسلا :  لوقت 

مكازج7- ةدافإلا  وجرأ  ضيحلا  مايأ  يف  لعفأ  اذاـمف  فوخو  قلقب  رعـشأ  أرقأ  مل  اذإو  ماـنملا ،  لـبق  ميركلا  نآرقلا  ةءارق  ىلع  تدوعت  لوقت : 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟. هللا 

ءيش8- يأب  رذني  نأب  ناسنإلل  حصي  لهو  هرذن ?  يذلا  رذنلا  اذه  يسن  اذإ  لمعي  اذامو  رذنلاب ?  فوي  مل  نم  باقع  وه  ام  خيـشلا  ةليـضف  لوقت : 
ظفح عمتسأ   ؟.

بايثلا9- هذه  نوكتو  بايثلا  نم  كلذ  هباش  ام  وأ  هرتغ  وأ  ةمامع  تناك  ءاوس  بايثلا  نم  ءيـش  هتهبج  ىلعو  ىلـص  نم  مكح  ام  لئاسلا :  لوقي 
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بايثلا6- هذه  نوكتو  بايثلا  نم  كلذ  هباش  ام  وأ  هرتغ  وأ  ةمامع  تناك  ءاوس  بايثلا  نم  ءيـش  هتهبج  ىلعو  ىلـص  نم  مكح  ام  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  ةدافإلا  اوجرأ  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  ةحيحص  ةالصلا  لهف  دوجسلا  عضومل  ةيطغم 

210a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 446  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

اههجو1- ةأرملا  فشك  زوجي  لهف  هريغ ،  وأ  ثداح  نع  جتان  بيع  ةلازإل  تناك  اذإ  ليمجتلا  تايلمع  ءارجإ  زوجي  هنأ  اهنومـضم  ىوتف  مكل  تأرق 
ظفح عمتسأ  هوشتلا ؟. اذه  حالصإ  لجأ  نم  ةيلمع  ءارجإل  جاتحيو  هجولا ,  يف  هوشتلا  ناك  اذإ  بيبطلل 

دق2- نآلا و  يدلاو  ةروع  ىلإ  رظنلا  ىلإ  رطضي  امم  زاهجلا  اذه  كفأ  تنك  تالاحلا  مظعم  يفو  ةكرحلا  نع  هدعقأ  ديدش  ضرمب  يدلاو  بيـصأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟.  يلعف  نع  ةباجإلا  وجرأف  كلذ  تركذت  املك  قلقلاو  هللا  نم  فوخلاب  سحأ  تلاز  امف  يفوت 

ظفح3- عمتسأ  ةبانجلا ؟.  نم  رهطتلا  يف  ًايفاك  ربتعي  ءاملاب  سأرلا  ليلبت  نود  نيتداهشلا  ركذو  سأرلا  ىلع  حسملاو  مسجلا  لسغ  له 

ةثالثلا4- تاقلطلا  لهف  لئاسلا ،  اهركذ  ةفلتخم  بابـسأل  ةدـعابتم  تارتف  يف  تاقلط  ثالث  هتجوز  قلط  نأ  ثدـح  دـقو  نيتنب  هل  جوزتم  لجر 
ظفح عمتسأ  اهعجرأ ؟.  نأ  يل  فيك  ةحيحص  تناك  اذإو  ةحيحص  ةروكذملا 

ظفح5- عمتسأ  راذعألا ؟.  سامتلإ  لجأ  نم  يضاقلا  ىلإ  نوعجريو  قالطلا  يف  لهاستي  نمل  هيجوت  نم  له 

ىنكسلاو6- ةلافكلا  يف  الإ  ءيش  يف  هعم  بعتأ  انأو ال  هل  عفنأ  كلذ  نأ  ذإ  ةبسنلاب  هعم  لماعتأ  نآلا  انأو  لاير   ( 700 بترمب (  ًالماع  تمدقتسا 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟.  اذه  يلمع  لهف 

ًاديهـش7- هل  تنك  يدجـسم  يف  يندصق  نمو  ًايح ،  ينراز  امنأكف  ًاتيم  ينراز  نم  هصن (  اذه  ثيدح  نيحيحـصلا  يف  نأ  بتكلا  دحأ  يف  تدـجو 
انملعت دقو  ينافج )  دقف  ينرزي  ملو  ةكم  راز  نمو  ناتروربم ،  ناتجح  هل  تبتك  يدجـسم  يف  يندصقو  ةـكم  راز  نمو  ةـمايقلا ،  موي  ًاعيفش 

ظفح عمتسأ  ديحوتلا ؟.  لامك  يفاني  كرش  روبقلا  ةرايز  نأ  سرادملا  يف 

ظفح8- عمتسأ  اهلاخ ؟.  نبا  وأ  اهمع  نباك  اهتبارق  نم  هنأ  ًاملع  ديعب  رفس  نم  مدق  ًالجر  حفاصت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ةيدابلا ؟.  لهأ  نم  اهنأ  ًاملع  بئاغ  جوزلاو  فيضلا  مركت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟.  يف  هيجوت  مكل  لعل  انتاداع ،  نم  وأ  انديلاقت  نم  هذه  ةرابع  سانلا  نم  ريثك  ةنسلأ  ىلع  يرجت 

ظفح11- عمتسأ  حاتفتسالا ؟.  ءاعدب  يفتكأ  مأ  أرقي  وهو  ةالصلا  تأدب  يننأ  ملعلا  عم  أرقي  مامإلاو  ةحتافلا  ةءارق  زوجت  له 

210b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 395  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةدافإلا ؟.  وجرأ  ةرافك  اهمزلي  وأ  ءاضقلا  اهيلع  بجي  لهف  ءاروشاع  موي  تضاحو  مرحم  نم  عساتلا  ةأرما  تماص 

ظفح2- عمتسأ  ةأرملل ؟.  ةبسنلاب  مراحملا  دنع  ةصاخ  ريصقلا  مكلا  سبل  يف  خيشلا  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح 

تاريخلاب3- قباس  مهنمو  دصتقم  مهنمو  هسفنل  ملاظ  مهنمف  اندابع  نم  انيفطـصا  نيذـلا  باتكلا  انثروأ  مث  رطاف ((  ةروس  يف  ةـميركلا  ةـيآلا 
ظفح عمتسأ  ماسقألا ؟.  ةثالثلا  هذه  حاضيإ  وجرأ  ريبكلا ))  لضفلا  وه  كلذ  هللا  نذإب 

نأ4- كلذ  ىنعمو  ةدحاو  ةيحضأب  اوحضي  ىحضألا  ديع  يفو  دحاو  مهبرشمو  مهلكأم  دحاو  ناكم  يف  نولمعيو  دحاو  تيب  يف  نونكسي  ةوخإ  ةثالث 
هللا كراب  اذه  يف  مكحلا  ام  يش  لك  يف  كرتشن  نحنو  ةدحاو  انلاومأ  نأل  ةثالثلا  مهنع  ئزجي  هنأب  نولوقيو  تركذ  امك  ةيحـضأ  اوحبذي  ةثالثلا 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟. 
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سيل5- هنأب  مكملعلو  ةدـيعب  ةـفاسملاو  رفاسم  هنأ  ةـجحب  هنع  الدـب  يمرأ  يكل  رـشع  يناثلا  مويلا  يف  تارمج  يناطعأ  لـجر  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟.  اذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  ضيرم 

نأ6- دبال  هنأب  ناوخإلا  دحأ  ينملعأ  نكلو  ثالث  برغملاو  تاعكر  عبرأ  ضرف  لك  ةجحلا  يذ  نم  نماثلا  موي  ةيورتلا  موي  ضورف  ةـسمخلا  تيلص 
ظفح عمتسأ  ًاضيأ ؟.  كلذ  مكح  امف  ًارصق  نوكي 

ظفح7- عمتسأ  هلك ؟.  رعشلل  ريصقتلا  نوكي  وأ  كلذ  حصي  له  يسأر  نم  تارعش  صقب  تمق  ةرمعلل  يعسلا  دعب 

ةءارق8- نودب  هتالـص  زوجت  له  طقف  ةحتافلا  الإ  ميركلا  نآرقلا  نم  ظفحي  ملو  يلـصي  نأ  ديريو  أرقي  الو  بتكي  لهاج ال  ناسنإ  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  نيروكشم ؟.  ةباجإلاب  لضفتلا  وجرأ  لجو  زع  هلل  ةلوبقم  هتالص  نوكت  كلذبو  نآرقلا  نم  تايآ  ضعبو  تايحتلا 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  لوألا |   |

211a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.03  ) ( 392  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تيبلا ؟  اياوز  نم  توبكنعلا  ةلازإ  مكح  ام 

مايألا2- نع  مايألا  هذه  يف  رفسلا  يف  افالتخا  ىري  ضعبلا  نأ  ذإ  رفسلاب  ةقلعتملا  ةيهقفلا  رومألا  اهمهف  ملـسملا  ىلع  بعـصي  يتلا  رومألا  نم 
اهيف رفوتي  ةنيدم  يف  براقألا  وأ  لهألا  ةرايز  دصقب  رفسلا  يف  ةقشم  هنأ ال  ضعبلا  ىريف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  اهـشيعي  ناك  يتلا 
دونف اذل  بعت ،  الو  اهيف  بصن  ةحيرم ال  لئاسو  ةـيلاحلا  مايألا  يف  لقنلا  لئاسو  نأ  امك  رفاسملا ،  اهيف  نكـسي  يتلا  ةـنيدملا  يف  رفوتي  ام 
ةمات ةالصلا  هيلع  نأ  مأ  تلاط  نإو  هرفـس  ةدم  رـصقلا  كلذ  وحن  وأ  ةسارد  وأ  ةحايـس  وأ  ةرايز  رفـس  رفاسملا  له  فرعن  نأ  مكتليـضف  نم 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  حيضوتلا  وجرن  ةلماك 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟  ىلع  مكقيلعت  ام  بتاورلا ،  ننسلا  وأ  لفاونلا  طقست  رفسلا  يف  هنأ  ضعبلا  دقتعي 

مامإلا4- عم  كردأو  أضوتي  بهذف  ءوضو  نودب  برغملا  ىلص  هنأ  ركذت  ءاشعلا  ةالـص  دنعو  ةراهط  ىلع  هنأ  هنظ  ىلع  ابلاغ  برغملا  ىلـص  لجر 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  هلمع  يف  مكيأر  امف  هدحول ،  ءاشعلا  ىلصو  ماق  مث  برغملل  اهلعجو  ةعكر  دازو  نيتعكر  ءاشعلا 

هترامع5- وأ  هتعرزم  يف  هدلاو  نوؤش  دقفتيو  هعيطيو  هلامعأ  يف  هنواعي  مهنم  دحاوو  جوزتم  مهنم  دـحاو  لكو  دـشرلا  نس  اوغلب  دالوأ  هل  لجر 
هناوخإ ىلع  دئاز  قح  هدعاسي  يذلا  دلولا  اذهل  لعج  دلاولا  نكلو  صاخلا  هلاحب  موقي  دحاو  لكو  لامعألا ،  هذـه  لثم  نع  نودـصيف  ةـيقبلا  امأ 
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سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26748
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  اياضقلا ؟  هذه  لثم  يف  انوديفأ  ىرخأ ،  رئامع  يف  نورجأتسي  ةيقابلا  امأ  ةرجأ  لباقم  نودب  هعم  هنكسي  هنأ  لثم 

دجسي6- ملف  دجسيل  هرظتنا  مث  سلج  مث  هللا  ناحبس  نيمومأملا :  دحأ  لاقو  ماق  مث  ةدحاو  ةدجس  الإ  دجسي  ملو  تادجـسلا  ىدحإ  يـسن  مامإ 
امدنع نيمومأملا  نم  مالكلا  اذه  حصي  لهف  ادوجس ،  تكرت  مقت  مل  اذامل  مامإلل :  لاق  ةالصلا  ماتخ  دنعو  اذكهو  ماق  مث  هللا  ناحبـس  لاق  مث 

ظفح عمتسأ  نيتدجسلا ؟  ىدحإ  مامإلا  كرتي 

211b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 374  )  ( 177  ) 

 :- تايوتحملا  

نآرقلل1- ءىراق  بر  ثيدح (  ىنعمو  نارجأ )  هلف  هيف  عتعتتيو  نآرقلا  أرقي  يذلا  هانعم (  يذـلا  اهنع  هللا  يـضر  ةـشئاع  ثيدـح  نيب  قرفلا  ام 
ظفح عمتسأ  هنعلي ؟ )  نآرقلاو 

ظفح2- عمتسأ  ديوجتلا ؟  ماكحأب  املم  نوكي  نأ  نآرقلا  ءىراقل  مزلي  له 

اذه3- زوجي  لهف  يدحو  ةالصلل  ةماقإلاو  ناذآلاب  موقأف  ويدارلا  قيرط  نع  الإ  ناذآلا  عمـسأ  الو  لبجلا  يف  لمعأو  ةنيدملا  نع  ديعب  ناكم  يف  انأ 
ظفح عمتسأ   ؟

ةقيدص4- همأ  صخشلا و  اذه  فرعأ  لوقت  يمأ  نأل  اهنم  هجوزن  نأ  زوجي  لهف  يلصي  هنكل ال  اهنم و  جاوزلا  يتخأ و  ةبطخل  صاخشألا  دحأ  مدقت 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟ اذهل  انعنم  يف  مثإ  انيلع  لهف  يل 

212a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.97  ) ( 415  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لعفن ؟ اذامف  دالوأ  ةثالث  اهل  يلصي و  هنأ ال  ملعن  نحن ال  صخش و  نم  انتخأ  انجوز 

ظفح2- عمتسأ  بطاخلا ؟ صخش  نع  يرحتلا  يف  مكيأر  ام 

ظفح3- عمتسأ  مارحلا ؟ هللا  تيب  ىلإ  هنع  جحن  وأ  يحضن  نأ  انل  زوجي  له  هدعب  يفوت  ثداحل  ضرعت  خأ  انل 

ظفح4- عمتسأ  دجسم ؟ نودب  يأ  ءارحص  هبش  ناكم  يف  ةعمجلا  ةالص  زوجت  له 

ظفح5- عمتسأ  اهريغو ؟ ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيداحأ  ةءارقك  نآرقلا  ريغ  ةغللا  يف  ديوجتلا  مادختسا  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  دوجسلا ؟ لحم  يف  رظنلا  نوكي  له  ةالصلا  يف  عوكرلا  ةلاح  يف 

212b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 383  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  يعرش ؟ ببس  ريغل  رجفلا  ةالص  يف  تونقلا  مازتلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  هللا ؟ ىلإ  ةاعدلل  اهومتنيب  ول  اذبح  ةنيعم ، طورش  هيف  طرتشت  نأ  دبال  هللا  ىلإ  يعادلا  نأ  كش  ال 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

26938

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
37اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 90نيدجاوتملا 

نأ3- عيطتـسي  هنأ ال  عم  ةصخر  نم  فظوملا  اذـهل  له  نيتيلاتتم  نيتعمج  نم  رثكأ  هتوفت  دـق  ةـعمجلا و  ةالـص  هتوفت  تايدرولاب و  لمعي  فظوم 
ظفح عمتسأ  قزر ؟ ردصم  يهو  فئاظولا  ةلقل  لمعلا  اذه  كرتي 

ةجحلا و4- يذ  نم  رشع  مايص  وأ  رهش  لك  نم  مايأ  ةثالث  وأ  سيمخلا  نينثإلا و  يموي  مايص  وأ  لاوش  مايأ  ةتـس  وهو  عوطتلا  مايـص  لضفأ  امهيأ 
ظفح عمتسأ  ءاروشاع ؟ ءاعوسات و  وأ  ةفرع  موي 

ظفح5- عمتسأ  ناضمر ؟ مايص  كرت  وأ  ةالصلا  كرت  لثم  يصاعملا  ىلع  مهدحأ  تام  اذإ  ةاصعلا  ىلع  ةزانجلا  ةالص  زوجت  له 

213a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.84  ) ( 487  )  ( 306  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اذه ؟ يف  عرشلا  مكح  امف  نيترم  ةحتافلا  سي و  ةروس  هيلع  أرقي  تيملا  نفدي  امدنع  و  تيملا , ىلع  نآرقلا  ةءارق  زوجت  له 

ةثالث2-  3000 يلاوح (  هتميق  غلبت  لامعتـسالل  بهذ  يدـنع  انأ  و  مارج )   92 هباصن (  ىكزي و  اباصن  غلب  اذإ  بهذـلا  نأ  مكجماـنرب  يف  تعمس 
؟ يدوعـسلا لايرلاب  باصنلا  ةاكز  رادقم  وه  امو  نزولا ؟ بسح  ىلع  مأ  ةميقلا  بسح  ىلع  له  هيكزأ  فيكف  اباصن  غلبي  هنزوو ال  لاير )  فالآ 

ظفح عمتسأ 

ءاملا3- لوصو  عنمي  نهدلا  اذه  له  ءاملاب ،  رعشن  نكل ال  ةعرسب و  ةرشبلا  ىلع  ءاملا  لزني  هلامعتسا  دنع  ةرشبلا و  بيطرتل  انهد  لمعتـسن 
ظفح عمتسأ  ةالصلل ؟ ءوضولا  يف  ةرشبلا  ىلإ 

اذإ4- اهنم و  ديفتـسي  هلامعأ و  يف  ةنامألا  هذـه  لخدـي  ةـنامأ و  لكـش  ىلع  لاملا  ضعبب  ءاقدـصألا  براقألا و  ضعب  هيلإ  يتأيو  ناكد  يف  لمعي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟ يف  ءيش  هيلع  لهف  طقف  هدنع  هوعدوأ  يذلا  غلبملا  سفن  مهل  عفدي  اهوبلط 

مكحلا5- امف  ءاقدصألاو , براقألاو  لهألا  وعدنو  ىتوملا ) ءاشع   ) اهيمسن حئابذلا و  حبذب  موقن  ناضمر  رهش  لهي  امدنع  يه  ةميدق و  ةداع  انيدل 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟ اذه  يف 

ةدراولا6- ثيداحألا  ةحص  امو  يدنقرمسلا ، ميهاربإ  نب  نيدلا  رـصن  فيلأت :  نيلـسرملا  ءايبنألا و  ديـس  ثيداحأب  نيلفاغلا  هيبنت  باتك  نع  لأسي 
ظفح عمتسأ  هيف ؟

اذه7- نم  دحاوب  تام  نمو  هللا  ليبس  يف  ديهشلا  عم  اذه  يواستي  له  نكل  ديهش و  وهف  قرغلا  وأ  مدهلاب  تام  نم  نأ  ةوخإلا  ضعب  نم  تعمس 
ظفح عمتسأ  اديهش ؟ ربتعي  لهف  يلصي  وهو ال 

213b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.09  ) ( 457  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  امهمكح ؟ امف  ةيذغملا  ةنقحلا  ةرطقلا و  ناضمر  يف  تدجتسا  ءايشأ  كانه 

ظفح2- عمتسأ  ناضمر ؟  يف  مهيلع  هللا  ناوضر  ةباحصلا  ملسو و  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  يده  ناك  فيك 

ةعكر و3- ةرـشع  ةثالث  نولـصي  سانلا  ضعب  دجوي  هنأ  املع  ملـسو و  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  نع  ةدراولا  ةحيحـصلا  حيوارتلا  ةالـص  يه  ام 
ظفح عمتسأ  ةعكر  ةرشع  ىدحإ  يلصن  نحن  كلذ و  نم  رثكأ  ضعبلا 

ظفح4- عمتسأ  ةدج . نم  مرحي  نأ  زوجي  لهف  الوأ  ةدج  ىلع  بهذي  نأ  ديري  نكل  جحلا و  ديري 

ظفح5- عمتسأ  حيحص ؟ اذه  له  ةعدب  ةوالتلا  دعب  ميظعلا )  هللا  قدص  ةملك (  نأ  ةوخإلا  ضعب  نم  تعمس 

-6( روهدلا عئاقو  يف  روهزلا  عئادـب  باتك (  يف  كلذ  دـجوو  حـمقلا  ةرجـش  يه  مدآ  اهنم  لكأ  يتلا  ةرجـشلا  نع  لوقي  ةوخإلا  ضعب  نم  تعمس 
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ًايلاح 90نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

ظفح عمتسأ  حيحص . اذه  لهف  ةطنحلا  يه  ةرجشلا  نولوقي 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟ حيحص  هلسغ  لهف  هسأر  ىلع  تارم  ثالث  ءاملا  بصي  ملو  ةبانجلا  لسغ  لستغا  لجر 

ظفح8- عمتسأ  مأ ال ؟ حيحص  همايص  لهف  هسلجم  يف  مالكلا  ريثك  هنكل  مئاص  لجر 

ظفح9- عمتسأ  ةضورفملا ؟  ةاكزلا  لثم  اهيف  طرتشي  له  و  ىطعت ؟ نمل  عوطتلا  ةقدص 

214a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 400  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

رييغت1- كلذ  يف  نأل  كلذ  نع  يجوز  يناهن  يجاوز  دـعبو  قلحأ  تنك  جاوزلا  لبق  يننأب  اـملع  نيدـيلاو ،  نيقاـسلل  ةأرملا  قلح  يف  مكلوق  اـم 
؟ )...  تاصمنتملاو تاصمانلاو  تامـشوتسملاو ،  تامـشاولا  هللا  نعل  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  نع  اثيدح  يل  ركذو  هللا  قلخل 

ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  يرهشلا ؟  رذعلاب  ءالتبالا  دنع  اهتوالت  حصت  لهف  ةليل  لك  كلملا  ةروس  ةوالت  ىلع  ةبظاوملا  يرغص  ذنم  تدوعت 

ظفح3- عمتسأ  يرقفلا ؟  يدومعلا  يف  بهذ  نم  كلس  وأ  بهذ  نم  نس  هبو  تومي  يذلا  يف  عرشلا  مكح  ام 

ءاشعلاو4- برغملا  يلـصن  فوس  يبحاصل :  تلق  ةئراط  فورظل  برغملا و  لبق  كانه  انلـصو  لمعلل ،  جيلخلا  لود  ىدحإ  ىلإ  رفـس  يف  انك 
يلـصن مل  اننأ  عم  ءاشعلا  ةالـص  يف  مهعم  لوخدلا  فيكف  مهعم ،  يلـصن  نأ  اندرأ  ءاشعلا  تقو  يف  دجاسملا  دحأب  انرورم  ءانثأو  ريخأت  عمج 

ظفح عمتسأ  برغملا ؟  ةينب  مهعم  لخدن  وأ  مهب  قحلنو  نيدرفنم  مهعم  برغملا  يلصن  لهف  برغملا ، 

ظفح5- عمتسأ  تاولصلا ؟  عيمج  يف  وأ  ةنيعم  ةالص  يف  نوكي  لزاونلا  تونق  له 

ظفح6- عمتسأ  يفوتملا ؟  يخأل  هلعفأ  ءيش  لضفأ  وه  ام 

-7 : لوقي سانلا  ضعبو  دجـسملاب  دحاو  ناكم  يف  يلـصي  ناسنإلا  لظي  انايحأف  يلـصأ ،  امدـنع  دجـسملاب  ناكم  لك  يف  كرحتن  نأ  بجي  له 
ظفح عمتسأ  ةالص ؟  يأ  دعب  نيتعكر  لك  يف  ناكملا  ريغت  نأ  بجي 

ةكم8- نم  مزمز  جرخ  ول  نولوقي :  سانلا  ضعبف  هلل ،  دـمحلاو  ءافـش  هيف  نأب  اعيمج  ملعن  اننأل  مزمز  ءام  هعم  لمحي  ةـكم  نم  رفاسي  امدـنع 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ائيش  ريغي  الف 

دعبو9- رجفلا ،  ةالص  كلذ  يف  امب  لقأ  وأ  ةليلو  اموي  هيلع  تحـسمو  افيفخ  ابارـش  تسبلف  ءوضولا  رثأ  نم  مدقلا  ةرخؤم  يف  ققـش  نم  يناعأ 
ظفح عمتسأ  مكيأر ؟  امف  هتنت  مل  حسملا  ةدم  نأ  املع  ةدحاو ،  ةرم  امهيلع  حسمأو  أضوتأ  مونلا  نم  وحصأ  نأ 

ظفح10- عمتسأ  ركسلاب ؟  ىذغملا  لحنلا  لسع  عيب  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  همزلي ؟  اذامف  ىرخأ  ةلمع  ىلإ  ةلمع  نم  هلاومأ  ليوحت  صاخشألا  دحأ  ديري  امدنع 

عمتسأ12- لمعلا ؟  اذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  ديعلا  ةالـص  نم  غارفلا  دعب  رباقملل  سانلا  نم  ريثك  هجوت  يهو  ةرـشتنم  ةرهاظ  انيدل 
ظفح

ظفح13- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  هيف  زوجت  له  ربق  هلخادب  دجوي  يذلا  دجسملل  ةبسنلاب 

214b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 369  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لمعلا ؟ )  ىلع  هللا  هبساح  ةرجألا  ذخأ  نم  ثيدحو (  ناميإلا )  نم  ةفاظنلا  نيثيدحلا (  نيذه  ةحص  ىدم  ام 
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هللا2- وه  لق  أرقف (  اهيف  ثفن  مث  هيفك  عمج  هشارف  ىلإ  ىوأ  اذإ  ناك  هنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  يورملا  ثيدحلا  اذـه  ةحـص  ام 
لبقأ امو  ههجوو  هسأر  ىلع  امهب  أدبي  هدسج ،  نم  عاطتـسا  ام  امهب  حسمي  مث  سانلا )  برب  ذوعأ  لق  و (  قلفلا )  برب  ذوعأ  لق  و (  دـحأ ) 

ظفح عمتسأ  حيضوتلاو ؟  ةدافإلا  وجرأ  ثفنلا ،  ةيفيك  امو  تارم ،  ثالث  كلذ  لعفيو  هدسج  نم 

ظفح3- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  دعب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  نع  ةحيحصلاو  ةديفملا  ةيعرشلا  بتكلا  يف  ةحيصن  مكنم  وجرن 

ظفح4- عمتسأ  ةحيحصلا ؟  ةيمالسإلا  ةيبرتلا  أشنلا  ةيبرت  يف  ةحيحصلاو  ةميلسلا  سسألا  يه  ام 

له5- توادنلا ،  هذه  عامسل  ةلجسم  ةطرـشأ  ءارـشل  رطـضنف  تاودنلا  عامـسل  دجاسملا  ىلإ  روضحلا  عيطتـسن  ءاسنلا ال  نم  ةعومجم  نحن 
ظفح عمتسأ  ةمحرلاب ؟  مهتطاحإو  مهيلع  ةكئالملا  لزنت  نم  ةرشابم  دجسملا  يف  سلاجلا  باوث  سفن  وه  طيرشلا  نم  عماسلا  باوث 

رئاس6- ىلع  يلضفك  ةمايقلا  موي  لهاجلا  ىلع  ملاعلا  لضف  لاق ( :  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  اضيأ  هانعم  امو  ثيدحلا  اذه  ةحـص  ام 
ظفح عمتسأ  سانلا ؟ ) 

لفنلا7- تيلصو  يدلاو  يفش  دقف  هلل  دمحلاو  نآلاو  هب  ملأ  ريطخ  ضرم  نم  يدلاو  هللا  ىفـش  اذإ  عاطقنا  الب  لفنلا  ةالـص  يلـصأ  نأ  هلل  ترذن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  بنذ  يلع  لهف  ةنس ) 14  ) يرمع ناك  ترذن  امل  ينأ  املع  رمتسأ  مل  نكلو  تقولا  ضعب 

-8 ، مرحم يعم  دجوي  انأو ال  مرحم ،  نودب  جحلا  يل  زوجي  هنأ ال  فرعأو  مارحلا ،  هللا  تيب  ىلإ  جحلا  ديرأو  ةبجحتم  هللا و  نيدب  ةمزتلم  تخأ  انأ 
ظفح عمتسأ  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  دجسمو  ةمركملا  ةكم  ىلإ  ةقوشتم  انأف  يدحول  بهذأ  له 

اذه9- لهف  هعم  ملكتي  نأ  دحأل  زوجي  الو  هيلع  ملـسي  الو  هضرم  يف  ذاعي  ةالـصلا ال  كرات  نأ  أرق  دقو  ةـعمجلا  موي  الإ  نولـصي  براقأ ال  هل  لجر 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  فالخ  هنأ  مأ  زئاج  مالكلا 

ظفح10- عمتسأ  ايندلا ؟  لثم  ةرخآلا  يف  نوقتلي  له  ايندلا  يف  نوباحتملا 

ظفح11- عمتسأ  دلقملا ؟  وه  نمو  داهتجالا  طورش  يه  ام 

عمتسأ12- هللا ؟ )  مهمحر  وأ (  مهنع )  هللا  يضر  لوقن ( :  له  مهدعب  ءاج  نم  مهنع )  هللا  يضر  نيعباتلا (  عباتو  نيعباتلاو  ةباحصلل  لوقن  نحن 
ظفح

215a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 409  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عدتبم ؟  مامإ  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  همكح ؟  امف  تابسانملا  يف  نوؤرقي  نيذلا  اصوصخو  نآرقلا  ةءارقل  ةبسنلاب  ةوالتلا  لباقم  ةرجألا  ذخأ 

ظفح3- عمتسأ  ةفيعضلا ؟  ثيداحألاب  لدتسي  له 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  تيسن  يننإ  تلاقو  تبهذو  يتخأك  يلع  ةمرحم  نوكت  نالف  تيب  ىلإ  تبهذ  اذإ  اهنأ  يتجوز  ىلع  تفلح 

عمتسأ5- لعف ؟ ام  ةحـص  نع  ةدافإلا  وجرأف  ةدـجب  راطملا  نم  مرحأف  ةـكمب  ميقم  وهو  ةرمعب  ةـمرحم  يهو  ةدـج  راطم  يف  هتأرما  لباق  لجر 
ظفح

يفو6- تابسانملا  يف  هلوقأو  اريثك  رعشلا  مظنأ  يننكل  يتسارد  يف  قفومو  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هلوسر  ةنـسو  هللا  نيدب  كسمتم  بلاط  انأ 
ظفح عمتسأ  لمعل ؟  اذه ا  مكح  امف  رعشلا  مظنأو  رعشلا  بتك  أرقأ  يتقو  لج  يضقأ  ينلعج  امم  تابسانملا  ريغ 

ظفح7- عمتسأ  مارح ؟  ءاسنلل  ةبسنلاب  قاوسألا  يف  ةدوجوملا  ةيوايميكلا  غابصألاب  رعشلا  نول  رييغت  له 

ةريغص8- تالصخ  لكـش  ىلع  رعـشلا  لعجب  فللا  يهو  اهيلع  فراعتملا  تايلمعلا  ضعب  ءارجإ  ىلإ  انايحأ  رطـضتف  دعجتب  اهرعـش  زاتمي  ةأرما 
هذه مكح  امف  دعجتلا ،  لوزيو  الودـسم  كلذ  دـعب  رعـشلا  نوكيل  تاناوطـسإلا  هذـه  لازت  هفافج  دـعب  مث  تاناوطـسأ  ىلع  فليو  بطر  وهو 

ةيلمع نأ  امك  مامحتـسالا ،  درجمب  لوزي  يأ  ءاملل  هضيرعت  دنع  هتعيبط  ىلإ  عجري  رعـشلا  نأ  ملعلا  عم  هللا  قلخل  رييغت  يه  لهو  ةـيلمعلا ؟ 
يرعشو يلصأف  ةالصلا  تقو  يتأي  دقو  رعشلا  فجي  نأ  ىلإ  تاناوطسألا  هذه  ىلع  ةفوفلم  رعشلا  تالـصخ  ىقبت  ثيح  اتقو  قرغتـست  فللا 
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امك اهب ،  ةصاخلا  ةناوطسألا  لوح  ةفوفلم  نوكت  هنم  ةلصخ  لك  لب  الدسنم  نوكي  رعشلا ال  نأ  املع  ةحيحص ،  ةالصلا  لهف  ةلاحلا ،  هذه  ىلع 
رثأتي ىتح ال  اهقوف  نم  حسمأو  شامق  ةعطقب  سأر  ةيطغت  ىلإ  دمعأ  ءوضولا  دنع  كلذك  تاناوطـسألا ،  ببـسب  اريبك  نوكي  سأرلا  مجح  نأ 

 ( هللا هرهط  الف  ةـمامعلا  قوف  حـسملا  هرهطي  مل  نم  هنع (  هللا  يـضر  باطخلا  نب  رمع  لوق  ىلع  دامتعالاب  كلذو  ءاملاب  يرعـش  دـسفيو 
ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟  امف 

ظفح9- عمتسأ  ىتوملا ؟  نيفكتو  لسغلا  لباقم  ةرجألا  ذخأ  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  اذهب ؟  مثإ  هقحلي  لهف  كلذب ،  فرع  ىتح  تابسانملاو  تالحرلا  يف  ءاقدصألا  عم  حازملا  ريثك  باش 

انأو11- اريثك ،  مهيلإ  حاترت  يتجوز ال  كلذـكو  اريثك  يتجوزل  حاتري  يدـلاو ال  نإ  ثيح  ةـجوزلا  ءاضرإو  هيدـلاو  ءاـضرإ  نيب  ملـسملا  قفوي  فيك 
ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامبف  يدالوأو ،  يتجوز  عم  ديعس 

اصخش12- نأ  الإ  اهعيب ،  دنع  ةميدق  تراص  اهلك  اهتميق  لقت  اهلامعتـسا  نم  تاونـس  عبـس  دعبو  هينج ) ماوعألا ب(130 دحأ  يف  ةـجارد  تيرتشا 
حلمب حلم  لوقي (  ثيدـحلا  نأ  ثيح  ةريبكلا  ةدايزلا  هذـه  يف  مكحلا  امف  هينج )   1700 ةدايزب (  هينج )   1200 ةجاردلا ب ( ـ هذه  ةـميق  عفر 

ظفح عمتسأ  ابر ؟ )  وهف  داز  امو  لثمب  الثم  رمتب  رمتو  ريعشب  ريعشو 

ظفح13- عمتسأ  فلعت ؟  يتلا  ةيشاملا  ىكزت  له 

انيخأ14- ىلع  فطعيو  مركيو  لضفي  دـلاولا  نأ  الإ  كـلذ  ىلع  هللا  دـمحنو  ةـمعنلاب ،  هللا  همركأ  يذـلا  اندـلاو  عم  شيعن  ناوخـإلا  نم  ةـعبرأ  نحن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  همساب  كالمألا  ضعب  هل  بتك  دقو  ةيناث ،  ةجوز  نم  هنأل  رغصألا 

215b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 380  )  ( 186  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةجوزلا ؟  ىلع  جوزلا  قوقح  يه  ام 

تاهينج2- 5  ) جاوزلا ليلحت  رهم  عفد  كلذـبف  يجاوز  لبق  يتخأ  يمع  نبا  ذـخأ  جاوزلا  دـنعو  همع  نبـال  هتخأ  جـيوزت  لـباقم  همع  ةـنبا  نم  جوزت 
ظفح عمتسأ  نيفرطلا ؟  ىضرب  كلذو  مأ ال ؟  كلذ  لحي  لهف  ةيرصم )

ىرخأ3- ةداع  كانهو  مامإلا ،  ىلع  ةضيرفلا  دعب  كلذكو  اراسي  وأ  انيمي  مهبناجب  نم  ىلع  اوملـسي  نأ  ةلفان  وأ  ةضيرف  لك  دعب  سانلا  ضعب  داتعا 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  لوح  ةدافإلا  وجرأ  ءاعدلل  ةلفانلا  دعب  نيديلا  عفر  يهو  ةبجاوب  تسيل  اهنأ  تعمس 

ظفح4- عمتسأ  دحاو ؟  مالس  يف  نيتلفانلا  عمج  مكح  ام 

دجسم5- دوجو  نم  مغرلاب  ايشم  كلذو  رتموليك  دحاو  براقي  ام  دعبي  دجسملاو  دجسملل  ةالصلا  لولح  دنع  يموي  لكـشب  لمعلا  نم  جرخي  لجر 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  ياشمم  بتكي  لهف  لمعملا  لخاد 

عرصو6- رهش  فصن  يواسي  امب  ناضمر  لبق  ةرايـس  ثداح  هل  لصح  دقو  كلذ ،  ىلع  هللا  دمحيو  ضورفلا  نم  هيلع  هللا  بجوأ  ام  يدؤي  باش 
ماص دقو  يـضقي  فيكف  هيلع  بجي  ناك  اذإف  مأ ال ؟  ًءاضق  ناضمر  موصي  نأ  هيلع  بجي  لهف  ناضمر  دـعب  الإ  ظقيتسي  ملو  ثداحلا  اذـه  دـعب 

ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذام  مأ  ريخأتلا  ىلع  ةرافك  عفديو  يضقي  لهف  تاونس ،  ثالث  هيلع  ىضم  وأ  تاناضمر  ةثالث  هدعب 

دجـسملا7- نوؤش  نم  كلذ  ريغو  نآرقلا  سانلا  ميلعتو  ضئارفلاو  ناذألاو  ساـنلاب  يتالـص  لـباقم  ارجأ  يـضاقت  يف  عرـشلا  مكح  ناـيب  وجرأ 
ظفح عمتسأ  ةيعرشلا ؟  ةلدألاب  حيحصلا  يأرلا  نايب  عم  اهريغو  ةفاظنلاك 

ةقشمو8- ايسفن  ابعت  هل  ببـس  امم  يعيبطلا  جالعلا  ناك  اهدعبو  نيرهـش  نم  رثكأ  ةدمل  سبجلاب  ثوكملا  هل  ببـست  امم  ةباصإ  هل  ثدح  لجر 
؟  ةرافك هيلع  لهف  يفـش  نأ  دعب  ةالـصلا  ىلع  بظاوم  هنأ  هللا  دمحب  نآلاو  ابيرقت ،  رهـشأ  ةـعبرأ  ةرتفل  ةالـصلا  كرتف  ءوضولا ،  ةـيلمع  يف 

ظفح عمتسأ  هل ؟  مكتحيصن  امو  اذه ؟  هل  زوجي  لهو 

ظفح9- عمتسأ  ةسجن ؟  يه  له  مسجلا  ىلع  اينولوكلا  عضو  يف  عرشلا  مكح  ام 

216a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.✞3  ) ( 639  )  ( 455  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةئيطخلاو ؟  ةئيسلا  نيبو  ةجردلاو ،  ةنسحلا  نيب  قرف  كانه  له 

ظفح2- عمتسأ  ليلدلا ؟  عم  بونذلا  رئابك  نم  ميركلا  نآرقلا  نايسن  له 

ثيح3- نم  برغملا  ةالـص  نم  ةثلاثلا  وأ  ةيعابرلا  ةالـصلل  ةعبارلا  ةـعكرلا  كردأ  نمل  ةبـسنلاب  قوبـسملا  ةالـصل  ةحيحـصلا  ةروصلا  نايب  وجرن 
ظفح عمتسأ  بناجلا ؟  اذه  يف  بابشلا  نم  ةعومجم  عم  ظلخلا  نم  ريثكلا  تظحال  ينأ  كلذو  أرقت  يتلا  روسلاو  ةتئافلا  تاعكرلا  بيترت 

؟ 4- ميقتـسملا قيرطلا  ىلإ  اهداشرإ  لجأ  نم  ةأرملاب  ولخي  نأ  لجرلل  زوجي  لهو  نيدلاو ؟  ملعلا  رـشنل  ءاسنلا  مامأ  فوقولا  لجرلل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  ةعبارلا ؟  نود  راغصلا  هلافطأ  هعمو  دجسملا  ىلإ  بهذي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  هتلاخ ؟  وأ  هلاخ  تانب  وأ  هتمع  وأ  همع  تانب  عم  سلجي  نأ  لجرلل  حصي  له 

لوسرلاب7- ايـسأت  مهتدالو  دنع  مهل  حبذي  مل  مهدلاو  نأب  املع  ثانإو ،  روكذ  ةرـشع  مهددع  ةحيبذ  مهنم  درف  لكل  اهئانبأل  حبذت  نأ  ترذن  ةأرما 
هنأبو ال بنذ  هيف  مهيلع  حبذلا  مدع  نأ  اهنم  ٍنظ  ىلع  امئاق  ناك  اذه  اهرذن  نأ  امك  رذنلا  اذهب  ءافولا  عطتست  مل  اهنكلو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ظفح عمتسأ  لعفت ؟  نأ  اهيلع  اذامف  زوجي ، 

؟ 8- حيحـص اذـه  لهف  ضرألا ،  ىلع  هيمر  زوجي  هنأو ال  هللا )  لوسر  دـمحم  هللا  الإ  هلإ  ال  دـيحوتلا (  ةـملك  هيف  ناحيرلا  نأب  سانلا  ضعب  لوقي 
ظفح عمتسأ 

ظفح9- عمتسأ  ءوضولا ؟  يف  امهعم  لخدت  ةبقرلا  لهو  تارم  ثالث  مأ  ةرم  نينذألا  عم  سأرلا  حسم  له 

ظفح10- عمتسأ  جوزلا ؟  ىلع  ةجوزلا  قح  امو  ةجوزلا  ىلع  جوزلا  قح  ام 

216b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 390  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

نع1- يجوز  يناهن  جاوزلا  دعبو  قلحأ  تنك  جاوزلا  لبق  يننأب  ًاملع  نيديلاو  نيقاسلل  ةأرملا  قلح  يف  مكلوق  ام  خيشلا  ةليضف  ةلئاسلا :  لوقت 
تاصمانلاو تامشوتسملاو  تامشاولا  هللا  نعل  ملسو (  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  نع  ًاثيدح  يل  ركذو  هللا  قلخل  رييغت  كلذ  يف  نأل  كلذ 

ظفح عمتسأ  اذه ؟.  يف  هيجوت  خيشلا  ةليضف  اي  مكل  لهف  ثيدحلا  رخآ  ىلإ  تاجلفتملاو .. ) 

ظفح2- عمتسأ  يرهشلا ؟.  رذعلاب  ءالتبإلا  دنع  اهتوالت  حصت  لهف  ةليل  لك  كلملا  ةروس  ةوالت  ىلع  ةبظاوملا  يرغص  ذنم  تدوعت  ًاضيأ :  لوقت 

ظفح3- عمتسأ  يرقفلا ؟.  دومعلا  يف  بهذ  نم  كلس  وأ  بهذ  نم  نس  هبو  تومي  يذلا  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  ًاضيأ :  لوقت 

نيلصملا4- نم  ةعامج  تدجو  راطملا  يف  نحنو  رهظلا  ةالص  تقو  ناح  راطملا  يفو  ضايرلا  نم  رفس  يف  انك  خيشلا  ةليضف  لئاسلا :  لوقي 
رهظلا ةالصلا  اتلك  ترـصق  كنأ  ول  لضفألا  نم  ةوخإلا  دحأ  يل  لاقف  نيتعكر  كلذ  دعب  رـصعلا  انيلـصو  ًاعبرأ ،  رهظلا  تيلـصو  مهب  تمدقتو  ، 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  يلمع  لهف  نيتعكر  نيتعكر  يأ  رصعلاو 

يعم5- يذلا  يبحاصل  تلق  ةئراط  فورظلو  برغملا  لبق  كانه  انلصو  لمعلل  جيلخلا  لود  ىدحإ  ىلإ  رفس  يف  انك  خيشلا  ةليضف  ًاضيأ :  لوقي 
مهعم يلصن  نأ  اندرأ  ءاشعلا  تقو  يف  دجاسملا  دحأب  انرورم  ءانثأو  كلذ  ىلع  قفاوف  ريخأت  عمج  ءاشعلاو  برغملا  يلصن  فوس  ةلحرلا  يف 

يف مهعم  لخدـن  وأ  مهب  قحلنو  نيدرفنم ،  مهعم  برغملا  لصن  لهف  برغملا ،  لصن  مل  اننأ  عم  ءاـشعلا  ةالـصل  مهعم  لوخدـلا  نكمي  فيكف 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  اوجرن  برغملا .  ةينب  ءاشعلا  ةالص 
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ظفح✟- عمتسأ  تاولصلا ؟.  عيمج  يف  وأ  ةنيعم  ةالص  يف  ةالص  لك  يف  نوكي  له  لزاونلا  يف  تونقلا  خيشلا  ةليضف 

ظفح7- عمتسأ  ةالصلا ؟.  تقو  نم  رثكأ  تونقلا  تقوو  تونقلا  لوط  نولعجيو  تونقلا  ةقيقحلا  يف  نوليطي  نم  كانه  خيشلا  ةليضف 

ظفح8- عمتسأ  يفوتملا ؟.  يخأل  هلعفأ  ءيش  لضفأ  وهام 

بجي9- لوقي  سانلا  ضعبو  دجسملاب  دحاو  ناكم  يف  يلصي  لضي  ناسنإلا  ًانايحأف  يلصأ ،  امدنع  دجسملاب  ناكم  لك  يف  كرحتن  نأ  بجي  له 
ظفح عمتسأ  اذهب ؟.  انوديفأ  ةالص  يأ  دعب  نيتعكر  لك  يف  ناكملا  ريغت  نأ 

-10 ، هلل دمحلاو  ءافـشلا  ءاملا  اذه  يف  نأب  ًاعيمج  ملعن  اننأل  مزمز  ءام  هعم  لمحي  هنإف  ةكم  نم  هلهأ  ىلإ  ناسنإلا  رفاسي  امدنع  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  لهف  ًائيش ،  ريغت  الف  رئبلا  نم  ءاملا  تجرخ  ول  نولوقي  سانلا  ضعبف 

يف11- امب  لقأ  وأ  ةـليلو  ًاموي  هيلع  حـسمو  فيفخ  بارـش  سبلب  ماقف  ءوضولا  رثأ  نم  همدـق  ةرخؤم  يف  ققـشت  نم  يناعي  هنأب  لئاسلا :  لوقي 
هللاو اذه  لوح  مكيأر  امف  هتنت  مل  حـسملا  ةدـم  نأ  ًاملع  ةدـحاو  ةرم  هيلع  حـسمأو  أضوتأ  مونلا  نم  حـصأ  ام  دـعبو  لوقي  رجفلا ،  ةالـص  كلذ 

ظفح عمتسأ  مكاعري ؟. 

ظفح12- عمتسأ  ركسلاب ؟.  ىذغملا  لحنلا  نم  لسع  عيب  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  همزلي ؟.  اذامف  ىرخأ  ىلإ  ةلمع  نم  هلاومأ  ليوحت  صاخشألا  دحأ  ديري  امدنع 

يف14- مكرظن  يف  عرشلا  رظن  مكح  امف  ديعلا  ةالص  نم  غارفلا  دعب  رباقملا  ىلإ  سانلا  نم  ريثك  هجوت  يهو  ةرشتنم  ةرهاظ  انيدل  ًاضيأ :  لوقي 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟.  اذه 

ظفح15- عمتسأ  مأ ال ؟.  ةالصلا  هيف  زوجت  له  ربق  هلخادب  دجوي  يذلا  دجسملل  ةبسنلاب  لئاسلا :  لوقي 

217a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.08  ) ( 444  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

ركذ1- نم  بطر  ناسللا  نوكي  ىتح  ءوضو  ريغ  نم  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىلع  ةالـصلاو  ديمحتو  ليلهتو  ريبكت  نم  ركذلا  حـصي  له 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ 

يف2- ةـيبصلا  فوقو  لهو  فصلا ؟  لمكي  يبصلا  لهو  ةحيحـص ؟  يتالـص  لهف  ملحلا  غلبي  مل  يبصلا  اذـهو  ماـمإلا  فلخ  يبصو  اـنأ  تيلـص  اذإ 
مث نايبصلا  مهيليو  لاجرلا  فصي  نأ  وهو  ىنعملا  اذه  يف  يرعـشألا  ىـسوم  يبأ  نع  اثيدـح  تأرق  دـقف  اعرـش ،  لوبقم  ةـيمامألا  فوفـصلا 

ظفح عمتسأ  ءاسنلا ؟ 

نأ3- يفكي  اذه  لهف  ميركلا )  هباتكو  ميظعلا  هللاب  مسقأ  يتآلاك (  ىدؤت  هتغيص  نأ  ةصاخو  فحصملا  ىلع  مسقلا  اذه  ءادأ  يف  عرشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اهيف  ميركلا )  هباتكو  اهيف (  ةدايزلا  لهو  طقف ؟  ميظعلا )  هللاب  مسقأ  ناسنإلا (  لوقي 

ةزبخملا4- يف  ادرفنم  اهيلصأ  نأ  يننكمي  لهف  ءاشعلاو  برغملا  يتالـص  يف  لمعلا  دادزيو  لمعلا  ءانثأ  لامعلا  دعاسيو  ةزبخم  بحاصك  لمعي 
ظفح عمتسأ  انم ؟. ةبيرق  دجاسملا  نأ  عم 

ظفح5- عمتسأ  دجاسملا ؟  يف  حاكنلا  دقع  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  دحاو ؟  صخش  اهتياورب  درفنا  يتلا  ثيداحألاب  لمعي  مل  اذإ  ناسنإلا  مثأي  له 

ظفح7- عمتسأ  اعيمج ؟  هتفرعم  نيملسملا  ىلع  بجي  ملع  كانه  لهو  ةيافك ؟  ضرف  اهملعت  يف  يتلا  مولعلا  يه  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةيصوصخلا ؟  دصقأ  ملسملا  هلعف  ىلع  باثيو  ةنسلا  نم  ربتعي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  هلعفي  ناك  ام  لك  له 

؟ 9- ادج ريثكب  ةـلزنملا  يفو  لضفلا  يفو  لمعلا  يف  مهنم  لقأ  نحنو  اريثك  انيلع  اولـضف  دـقو  مهبحن  نيذـلا  ءادهـشلاو  ءايبنألا  عم  نوكن  فيك 
ظفح عمتسأ 

هيلع10- هللا  ىلص  هلوسر  ةنسو  هباتكو  هللا  ىلع  اولبقأو  اهتنتفو  ايندلا  ةايحلا  ةنيز  نع  اوضرعأ  نيذلا  داهزلاو  دابعلا  نع  مكيف  هللا  كراب  انوثدح 
ظفح عمتسأ  نيرادلا ؟  يف  ةنينأمطلاو  ةداعسلا  اهيف  يتلا  ةمئادلا  ةيقيقحلا  ةايحلاو  ملسو 
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ظفح11- عمتسأ  كجاوزأ ؟ )  تاضرم  يغتبت  كل  هللا  لحأ  ام  مرحت  مل  يبنلا  اهيأ  اي  ىلاعت (  هلوق  نم  دوصقملا  وه  ام 

ظفح12- عمتسأ  ةيآلا ؟  اثيدح )  هجاوزأ  ضعب  ىلإ  يبنلا  رسأ  ذإو  ةيآلا (  هذه  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  هب  رسأ  يذلا  ثيدحلا  وه  ام 

حاضيإ13- عم  كلذ  انل  زوجي  له  رثكأ  نمثب  كلذ  دعب  اهعيبنو  عفترت  ىتح  اهئارـشب  موقن  اهـضافخنا  عمف  ضفخنت  انايحأو  انايحأ  عفترت  تالمعلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ليلدلا ؟ 

217b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 558  )  ( 359  ) 

 :- تايوتحملا  

ىتحو1- ةليوط  ةدمل  اهرجهو  اهيلع  جوزت  دقو  هوحن ،  اهتابجاو  ءادأ  يف  رصقت  مل  اهنأ  هللا  دمحتو  تاونس  ةدعل  اهجوز  اهرجه  دق  ةجوزتم  ةأرما 
ةفاسم اهنع  نودعبي  مهنأل  رمألا  مزل  اذإ  اهناريجو  اهتانب  ىلإ  جورخلاب  هتنذأتـسا  دـقو  ةـيريخ  لامعأب  موقتو  لفاونلا  يلـصتو  موصت  يهو  نآلا 

ظفح عمتسأ  كلذك ؟  ضفرف  عامسلا  وأ  قالطلا  هنم  تبلطف  ةلفانلا  ةالصو  موصلا  ىتحو  كلذ  ضفرف  ملك ) 100)

اذامف2- أطخ  هاوتف  دجوف  ملعلا  لهأ  لاوقأ  يتفملا  اذه  عجار  نمزلا  نم  نيح  دعبو  يتفملا  اذه  بهذ  مث  سانلا  نم  دحأل  ىوتف  ناسنإلا  ىتفأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  هيلع  لهو  لمعي ؟ 

ظفح3- عمتسأ  يتفملا ؟  يف  رفوتت  نأ  بجي  يتلا  طورشلا  نع  انوثدح 

ظفح4- عمتسأ  ةحرضأ ؟  اهيف  يتلا  دجاسملا  يف  ةالصلا  زوجت  له 

رصعلا5- دعب  ةالصلا  زوجت  لهف  ةيدعبلا  رهظلا  ةنس  اهنأ  ساسأ  ىلع  رصعلا  دعب  نيلصملا  ضعب  ماقو  راطمألا  ببـسب  رـصعلا  عم  رهظلا  انعمج 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف 

ظفح6- عمتسأ  هيلع ؟. اذامف  لعف  ام  ىلع  امدان  حبصأ  هنكل  ابذاك  ميركلا  فحصملا  ىلع  هللاب  فلح  نم 

ظفح7- عمتسأ  ةعمجلا ؟  موي  صاخشأ  ةرشعب  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح8- عمتسأ  مامإلا ؟  اذهل  مكتحيصن  امو  ةحيحص  انتالص  لهف  هعم ،  نمؤن  نحنو ال  تونقلا  ءاعدب  مامإلا  يتأي  حبصلا  ةالص  يف 

هللا9- الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  وه (  يعامج  ءاعدب  مهتاوصأ  دجسملا  يف  نوسلاجلا  عفري  رصعلاو  رهظلا  ةالص  لبق  كرابملا  ناضمر  رهش  يف  اندنع 
اذه يف  مكيأر  امف  ةالـصلا  ماقت  مث  اثالث ،  انع )  فعاف  وفعلا  بحت  وفع  كنإ  هدعبو (  اثالث ، رانلا )  نم  كب  ذوعنو  ةنجلا  كلأسأ  هللا ،  رفغتـسأ  ، 

ظفح عمتسأ  ءاعدلا ؟ 

عمتسأ10- ةبطخلل ؟  ةعورشملا  لبسلا  حيضوت  وجرأو  اههجو ؟  يطغت  يتلا  ةأرملا  ةبطخ  ةيفيك  امو  مالسإلا ،  يف  اههجول  ةأرملا  ةيطغت  مكح  ام 
ظفح

اهيضقأ11- مأ  يل  ىلوألا  ةعكرلا  رابتعاب  ارهج  ةروسو  باتكلا  ةحتافب  ةعكرلا  يضقأ  له  ءاشعلا ،  ةالـص  نم  ةيناثلا  ةعكرلا  يف  مامإلا  تكردأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  ًارس ؟  ةحتافلاب 

بعاتم12- يل  تببـس  ول  ىتح  اهموصأأ  لعفأ  اذامف  يفعـضل  اهمايـص  عطتـسأ  ملو  ةيحـصلا  يتلاح  ءوسل  ناضمر  رهـش  نم  مايأ  ةدـع  ترطفأ 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  ةيحص 

ظفح13- عمتسأ  دهزلا ؟  لاجم  يف  اهتءارقب  انوحصنت  يتلا  بتكلا  يه  ام 

218a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.09  ) ( 410  )  ( 248  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  يلصت  اهنأ ال  املع  هئابرقأ  نم  ةاتف  نم  يجوزت  يف  بغريو  قفاوم  ريغ  دلاولا  نكل  ةاتف  نم  جاوزلا  بغرأ 

ظفح2- عمتسأ  دوجسلاب ؟  نايتإلا  دنع  ناديلا  مأ  ناتبكرلا  الوأ  امهعضو  بجي  امهيأ 

؟ 3- ةلاحلا هذه  يف  لعفي  نأ  مومأملا  ىلع  اذامف  دهـشتلا  متأ  نأ  لبق  ملـسيو  ةءارقلا  مامتإ  لبق  عكريف  هتالـص  يف  اعيرـس  مامإلا  نوكي  انايحأ 
ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  هنع ؟  نيميلا  ةرافك  تعفد  دق  ينأ  هربخأ  مث  هملع  عم  هنع  رفكأ  نأ  يل  زوجي  له  ةريثك  ناميأ  يف  ثنحي  يدلاو 

اـضارغأ5- دوقنلاب  يرتشأ  انايحأ  ينإ  مث  يدلاو  ةرايـس  يف  لمعلا  نم  اهيلع  تلـصح  دق  ادوقن  يعم  ىقبت  انايحأو  هتمدخ  يف  انأو  يف  قثي  يدلاو 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  كلذ  يف  يلع  لهف  اهيف  فرصتأ  يعم  ىقبت  انايحأو  ةرايسلل  ادوقو  اهب  يرتشأ  انايحأو  يدلاو  تيبل  ةيلزنم 

يقس6- وأ  برـشلل  امإ  نيرخآلل  هعيبيو  اهنم  ءاملا  ذخأي  نميف  عرـشلا  مكح  امف  هللا  ليبس  يف  اهلعجيف  اهارتشا  وأ  ارئب  رفح  صخـش  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  عرازملا ؟ 

ظفح7- عمتسأ  ةماقإو ؟  ناذأ  نودب  ةالصلا  حصت  له 

عمتسأ8- اهديدحت ؟  عيطتـسي  الو  ةليوط  ةنيعم  ةينمز  ةرتف  دعب  الإ  ءاضقلا  عيطتـسي  ريبك ال  غلبملا  ناك  اذإ  اصوصخو  نيد  هيلع  نم  جح  حصي  له 
ظفح

ظفح9- عمتسأ  نيعم ؟  رمع  غولبلا  نسل  له 

؟ 10- مأ ال ءاضق  هيلع  لهف  غلب  دـق  هنأب  ملعي  ناك ال  اذإـف  طـسوتملا ،  نم  لوـألا  فصلا  يف  ناـضمر  رهـش  مصي  ملو  غلب  نس  يأ  يف  يردـي  ـال 
ظفح عمتسأ 

نأ11- عيطتست  الو  هلك )  رهدلا  ماص  امنأكف  لاوش  نم  اتـس  هعبتأو  ناضمر  ماص  نم  هنأ (  ثيدح  يف  تعمـس  دقو  ناضمر  نم  مايأ  اهيلع  ةأرما 
ظفح عمتسأ  ةدعقلا ؟  يذ  يف  ناضمر  يضقتو  لاوش  نم  اتس  موصت  نأ  اهل  حصي  لهف  لاوش  يف  يضقت 

ظفح12- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  نيكاسم  اهب  دجوي  اهيف ال  نكسي  يتلا  هتيرق  نأ  املع  ةنس ) 15  ) يلاوح هلو  ناضمر  موص  عيطتسي  ضيرم ال  دجوي 

عمتسأ13- ةجوزلا ؟  لعفت  اذامف  كحماسأ  نكل ال  كعنمأ  انأ ال  اهل :  لاق  جوزلا  نكل  ةكرتشملا  اهلاومأ  نم  فرصتت  نأ  جوزلا  نم  ةجوزلا  تبلط 
ظفح

مايألا14- هذـه  لالخ  ترطفأ  اذإ  ءاضق  يلع  بجي  لهف  رـشع )  سماخلاو  رـشع  عبارلاو  رـشع  ثلاثلا  ماـيأ (  ةـثالث  رهـش  لـك  نم  موصت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  نايسن ؟  وأ  ضيحلا  ببسب 

218b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.70  ) ( 506  )  ( 364  ) 

 :- تايوتحملا  

نوموقي1- مهو  ةايحلا  ريـسيتو  ةيرذلا  ءاطعإو  تابركلا  جيرفت  مهنولأسيف  ةحرـضألاو  روبقلا  باحـصأ  ىلإ  نوبهذي  نيذـلا  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مهريغ ؟  نم  هللا  ىلإ  نوبرقمو  ءايلوأ  مهنإ  اولاق :  اذه ؟  نولعفت  اذامل  اولئس  اذإف  ةندسلل  لاومألا  ميدقتو  حئابذلا  حبذب 

ظفح2- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  ةحيحص  اهتالص  لهف  ةسلاج  يهو  يلصتف  ضارمألا  ةريثكو  نسلا  ةريبك  ةأرما 

ظفح3- عمتسأ  اهتاعكر ؟  ددع  امو  ىحضلا  ةالص  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  هتامم ؟  يف  هديفتو  هيلإ  بهذت  لهف  هنع  ةقدصلاو  جحلا  ديرت  ةرايس  ثداح  يف  تام  ةنس ) 25  ) رمعلا نم  غلبي  دلو  اهل  ةأرما 

اذه5- لهف  ةرم  ةئام  هدمحتو  هرفغتستو  هللا  حبست  ةحبس  اهلو  ةاكزلا ؟  اهيلع  بجي  له  ةريغـص  ةدالقو  بهذ  نم  دجانم  تابح  تس  اهل  ةأرما 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  لمعلا 

ظفح6- عمتسأ  ةرتسلا ؟  هذه  رادقم  امف  ةرتس  ىلإ  يلصي  نأ  يلصملا  ىلع  بجي  هنأ  ملعن 

ظفح7- عمتسأ  ثيداحأو ؟  ركذ  اهيف  قاروأ  وأ  فحاصم  مهبويج  يفو  هايملا  تارود  نولخدي  نيذلا  يف  عرشلا  مكح  ام 

؟ 8- اهب فلح  يتلا  ةظحللا  سفن  يف  هللا  رفغتـسي  نم  مكح  امو  هلجأ ؟  نم  فلح  يذـلا  رمألا  ذـفني  نأ  نود  هللاب  فلحي  نميف  عرـشلا  مكح  ام 
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ظفح عمتسأ 

موصأ✠- الو  يلـصأ  نكأ  مل  ينأ  ملعلا  عم  كلذ ؟  يف  ةرافكلا  امو  تاونـس ؟  ثالث  لبق  ناضمر  يف  اـهرطفأ  يتلا  ماـيألا  ضقي  مل  نم  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  رذعلا ؟  عم  ناضمر  يف  اهترطفأ  يتلا  مايألا 

نم10- هعنمي  ضرمب  بيـصأ  روهـش  ثالث  ذنم  نكلو  لغـشلا  نم  هذخأي  يذلا  طيـسبلا  شاعملا  ببـسب  ةبوطخلا  تلاطو  همع  ةـنبا  بطخ  لجر 
باتك ىلع  نيميلا  اذـهب  لهف  ناجوزتي ،  فوسو  اقرفتي  نل  امهنأب  ميركلا  فحـصملا  ىلع  افلح  دـق  هتبيطخو  وه  هنأ  يه  ةلكـشملاو  جاوزلا ، 

ظفح عمتسأ  ضرملا ؟  اذهب  اهربخي  لهو  نيميلا ؟  اذه  ىلع  ةرافكلا  يه  امف  جوزتي  مل  اذإو  هتجوز ؟  نوكت  هللا 

لقي11- مل  وهو  دجـسملا  ىلإ  هعم  بهذأ  الو  موقأ  انأو ال   ، دجـسملا ىلإ  بهذي  وهو  هدهاشأو  رجفلا  ةالـصل  موقيو  ةفرغلا  يف  يعم  نكـسي  يخأ 
ظفح عمتسأ  ةالص ؟  يأ  كرتأ  مل  يننأ  مغرو  ةالصلا ،  ىلإ  مق  هلوق  مدع  يف  رزو  هيلع  له  رجفلا ،  لصف  مق  يل 

ظفح12- عمتسأ  سلاجملا ؟  نم  سلجم  يف  وأ  هتوم  دعب  تيملل  ءاعدلا  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  اذه ؟  عرشي  له  كلذ  دعب  ةحتافلا  ةءارقو  مامإلا  عم  ةعامج  نيديلا  عفرب  تاولصلا  دعب  ءاعدلل  ةبسنلاب 

219a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 382  )  ( 193  ) 

 :- تايوتحملا  

سبل1- ةيفيك  حيـضوت  وجرن  انيلع ،  تهباشت  دقو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  دهع  يف  ةملـسملا  ةأرملا  سبل  نع  ثيداحأ  ةدـع  تدرو 
ظفح عمتسأ  رصعلا ؟  اذه  يف  تاسوبلملا  عيمج  يف  كلذو  يلاحلا ،  تقولا  يف  ةمزتلملا  ةأرملا 

قـالطلا2- اـهيف  بلطت  لـئاسر  ةدـع  يل  تلـسرأو  كاـنه  نمزلا  نم  ةرتف  تثكمو  اهدـلاو  تيب  ىلإ  تبهذـف  فـالخ  يتجوز  نيبو  ينيب  لـصح 
تاونـس ثالث  اهل  يقالط  ىلع  رم  دقو  اهل ،  تلـسرأو  نيدهاش  مامأ  ةيرقلا  يف  خيـش  نم  قالطلا  ةقرو  تبتكو  اهتبغر  بسح  ىلع  اهتقلطف 

ظفح عمتسأ  قالطلا ؟  ةقرو  ةباتك  دعبو  ةدملا  هذه  دعب  كلذ  يل  حصي  لهف  اهعجرأ  نأ  ديرأو  نآلا ،  ىتح  جوزتت  مل  يهو 

موقنف3- بابـشلا  نحن  اـنليكوتب  نسلا  يف  تاريبـكلا  ءاـسنلاو  نسلا  راـبك  ضعب  موقي  ثيح  جـحلا  يف  تارمجلا  يمر  يف  لـيكوتلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  زوجي  لهف  مهنع ،  يمرلاب 

ظفح4- عمتسأ  نيفخلا ؟  ىلع  حسملا  نم  ةمكحلا  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةفرعب ؟  فوقولا  موي  هلعف  عورشملا  ام 

ةيدـف6- كمزليف  تاقيملا  ريغ  يف  تمرحأ  كنإ  يل  اولاق  سانلا  ضعب  نكلو  ةدـج  نم  تمرحأف  رمتعأ  نأ  تدرأف  ةدـجب  لهألل  ةراـيز  يف  تنك 
ظفح عمتسأ  تيقاوملا ؟  يه  امو  مكحلا ؟  امف 

يف7- لهو  كلذ ؟  ريغ  وأ  بتكم  يف  أرقأ  وأ  سانلا  نم  عمجم  يف  تنك  اذإ  صخألابو  طقف ؟  سأرلا  ءاميإ  قيرط  نع  ةوالتلا  دوجـس  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  ميلستو ؟  ريبكت  ةوالتلا  دوجس 

219b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.94  ) ( 458  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تناك ؟  ةبسن  يأب  ةفصانم  حبرلا  ماستقا  متيو  هب  لمعيل  غلبم  صخش  ءاطعإ  زوجي  له 

ريفكتل2- يلع  بجوتي  اذامف  اذه ،  ىلع  تمدن  نآلاو  مويلا ،  اذه  دعب  ىرخأ  ةرم  يخأ  لزنم  لخدأ  نأ ال  تمـسقأ  ام  فقوم  نم  يجاعزنال  ةجيتن 
ظفح عمتسأ  مسقلا ؟  اذه 
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دمحلاو3- تحجنو  ديج ،  عومجمب  تحجنو  هللا  ينمركأ  اذإ  الماك  ارهش  موصأ  نأ  ترذن  ةيدادعإلا  يف  تنك  امدنع  يلي :  ام  يل  اوحضوت  نأ  وجرأ 
اقفوم يجاوز  ناكو  تجوزتو  سناـسيل  ىلع  تلـصحو  ةـعماجلا  تلخدو  تحجنو  ةـماعلا  ةـيوناثلا  تلخدو  هاـنمتأ  تنك  يذـلا  عومجملاـب  هلل 
لماك رهـش  موص  نإ  ثيح  تارتف ،  ىلع  رهـشلا  موصأ  نأ  نكمي  له  دعب ،  الافطأ  بجنأ  ملو  رهـشأ  ةـسمخو  ةنـس  ذـنم  كلذو  هلل  دـمحلاو 

ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  وأ  موي  لك  نع  هب  قدصتأ  الام  قفنأ  نأ  نكمملا  نم  لهو  ًيلع ،  بعصي 

ظفح4- عمتسأ  ليصفتلاب ؟  ةرم  لوأل  جحي  نأ  ديري  يذلاو  جاحلل  ةبسنلاب  كسنلا  لضفأ  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  اهمكح ؟  ام  جاوزلا  موي  ةحيبص  يف  ةجوزلا  وأ  سورعلل  مدقت  يتلا  ايادهلل  ةبسنلاب 

ظفح6- عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب  يسأر  يطغأ  نأ  ينمزلي  له  نآرقلا  أرقأ  تنك  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  ةيرهشلا ؟  ةرودلا  ءانثأ  يف  ةنحلا  مادختسا  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  باصنلا ؟  تغلب  اذإ  يناوخإو  يمأ  لثم  يبراقأل  ةاكزلا  لحت  له  لوقت : 

ظفح9- عمتسأ  ةاكز ؟  ساملاو  ؤلؤللا  ىلع  له 

ظفح10- عمتسأ  ةرحسلاو ؟  ناهكلا  ىلع  ددرتي  نم  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  نيعلا ؟  ناسنإلا  يقتي  فيكف  قح  نيعلا 

220a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 558  )  ( 375  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةعدب ؟  لمعلا  اذه  لهف  هللا )  اوحبس  يبنلا ،  ىلع  اولص  هللا ،  ركذا  لثم (  ةرابع  اهيلع  بتك  تاحول  ةليوطلا  قرطلا  يف  ظحالن 

ظفح2- عمتسأ  جحلا ؟  نوكي  نملو  هسفن ؟  نع  جحي  نأ  لبق  هريغ  نع  جح  نم  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  ماحزلا ؟  يف  اصوصخو  رامجلا  اهنع  يمري  نم  لكوت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  ءاسنلل ؟  ةبسنلاب  مامألا  فلخلا و  نم  رعشلا  رصق  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  مامإلا ؟  ةءارق  يفكت  مأ  ةعكرب  يتأي  نأ  مامإلا  مالس  دعب  هيلع  لهف  ةيرسلا  تاولصلا  ىدحإ  يف  ةحتافلا  ةءارق  يسن  مومأم 

هلمع6- لهف  هنم  مرحأو  ريبكلا  ليـسلا  ىلإ  بهذو  راطملا  لصو  املو  مرحي  مل  هنكل  ةرمعلا  ةـينب  ةدـج  ىلإ  ضايرلا  نم  ةرئاـطلاب  رفاـس  نم 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

ظفح7- عمتسأ  هتتاف ؟  اذإ  رجفلا  ةنس  ملسملا  يدؤي  ىتم 

ظفح8- عمتسأ  ةضيرفلا ؟  دعب  ءاعدلاب  هيدي  عفري  ناك  هنأ  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا  نع  درو  له 

ظفح9- عمتسأ  ققحتي ؟  فوس  هنأ  كلذ  ىنعم  لهف  امئاد  رركتي  ملحلا  ناك  اذإ 

ظفح10- عمتسأ  مالتسا ؟  كلذ  ربتعي  لهف  اكيش  هتيطعأو  لحملا  نم  بهذلا  تيرتشا  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  ةربقملا ؟  يف  زئانجلا  ةالص  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  نورت ؟  اذامف  كلذ  لعفي  نم  حصن  دقو  لافطألا  دحأ  ضرم  اذإ  نمسلاو  عمشلا  هل  ميدقتو  يلولا  ةرايز  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  دسألا ؟  نم  كرارف  موذجملا  نم  رف  هلوق (  نيبو  ةريط )..  الو  ىودع  ال  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  نيب  قفون  فيك 

ىلع14- قفاو  اذإف  هيلإ  بهذي  رخآ  اصخش  فلكأ  لهف  رثكأ  رعسلا  عفر  اهديرأ  ينأ  ضرألا  بحاص  ملع  اذإ  نكلو  عيبلل  ةضورعم  ضرأ  يتيب  راوجب 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  اذهب  وجرأف  ضرألا ،  رعس  عفري  نأ  عيطتسي  اهدنعو ال  اعيمج  انرضح  عيبلا 

220b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 254  ) 
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 ( تياباغيم  3.22  ) ( 429  )  ( 254  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ايثج ؟ )  اهيف  نيملاظلا  رذنو  اوقتا  نيذلا  يجنن  مث  ايـضقم  امتح  كبر  ىلع  ناك  اهدراو  الإ  مكنم  نإو  ةـميركلا ( :  ةـيآلا  هذـه  ىنعم  ام 
ظفح

سيل2- نقلقيو :  نبـضغيو  باوـصلا  ىلإ  نهتدـشرأ  اذإـف  تاـيآلا  فرحأ  يف  نصقني  وأ  ندزي  اـنايحأو  ميركلا  نآرقلا  يف  نحلي  تاـبلاطلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  انيلع  لهو  باوصلا ؟  نهل  نيبن  مأ  أطخلا  ىلع  نهكرتن  لهف  انب ،  ءازهتسالا  لب  ةءارقلا  حيحصت  نكدصق 

ربتعي3- همالك  لهف  بطخي  مامإلاو  هيلع  انلدو  دجسملا  نم  سانلا  دحأ  جرخ  ءاملا  نع  انثحب  ءانثأو  ةعمجلا  يلـصنل  ةيرقب  انررمو  نيرفاسم  انك 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  امارح 

يف4- ملعلا  تاقلح  روضح  لجأل  هلمع ،  برق  نكـسلا  يف  ركفي  انايحأو  ايموي ،  اهيلع  ددرتيو  ةرواجملا  ةـنيدملا  يف  لـمعيو  هدـلاو  عم  نكـسي 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  دلبلا ،  كلذ 

نيمأل5- رماوأ  رادصإب  مهوخأ  وهو  ليكولا  اذه  موقيو  مهيبأ ،  ةثرول  ليكو  ةسـسؤملا  ريدمو  تاسـسؤملا  ىدحإ  يف  قودنـص  نيمأ  لمعي  صخش 
ليكو ىدـعت  ول  اميف  مثإ  قودنـصلا  نيمأ  ىلع  لهف  نيجاتحملا  ضعبل  ضورقو  تاعربتلاو  تاقدـصلاو  لاـمعلل  تآـفاكم  فرـصب  قودنـصلا 

ظفح عمتسأ  هل ؟  ةعونمملا  تايحالصلا  قودنصلا 

ظفح6- عمتسأ  لمعي ؟  اذام  مأ  اهب  قدصتيو  غلابم  هبترم  نم  جرخي  لهف  تاونسلا  ىدحإ  يف  ريصقت  هدنع  لصحو  سردم  صخش 

ظفح7- عمتسأ  نيسردملا ؟  ةوخإلل  ةحيصن  نم  له 

؟ 8- امهل ةحيـصن  نم  لهف  اماع  نينامثلا  ىلع  فراش  دـق  نيلجرلا  نأ  املع  ةنـس ،  ةدـمل  ارجاهتو  امـصتخاف  همع  نباو  لـجر  نيب  عازن  لـصح 
ظفح عمتسأ 

ظفح9- عمتسأ  جحلا ؟  مأ  داهجلا  ىلوألا  له  جحي ،  ملو  داهجلل  جرخ  باش 

اذه10- يلمع  لهف  مهرجه  ىلإ  ليمأ  نآلاو  ىودج ،  نودب  نكلو  ارارم  مهحصن  دقو  رجفلا  ةالص  امسي  ةالـصلا ال  نع  نوفلختي  ناريج  هل  صخش 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

لهف11- ماركإلاو )  لالجلا  اذ  اي  تيلاعتو  تكرابت  ميحرلا  باوتلا  ميركلا  ليلجلا  ميظعلا  هللا  رفغتسأ  مالسلا (  دعب  نولوقي  نيلصملا  ضعب  عمسأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  عرشي 

ظفح12- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  كلذب  حمسي  هنأ  نظلا  ىلع  بلغي  هنأل  مهب  يلصأف  ينومدق  مامإلا  رخأت  اذإف  دجاسملا  ضعب  يف  يلصأ 

ظفح13- عمتسأ  اذه ؟  زوجي  لهف  نيفظوملا  دحأل  لاملا  نم  غلبم  عفدب  الإ  اهزاجنإ  عيطتسأ  الو  ةيموكحلا  رئاودلا  ىدحإ  يف  ةلماعم  يل  ناك  اذإ 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3708
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3708
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57025
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57025
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57026
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57026
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57027
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57027
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57028
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57028
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57029
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57029
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57030
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57030
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57031
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57031
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57032
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57032
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57033
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57033
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57034
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57034
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57035
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57035
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57036
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57036
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57037
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57037
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ✡2 | 27 | 28 |  لوألا |   |

221a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 525  )  ( 329  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لوخدلا ؟  دنع  ةرم  لك  يف  لزنملا  لوخد  ءاعد  ركذ  بجي  له 

ةلمكت2- لصاوأ  مأ  ءوضولا  ةداعإ  يلع  بجوتي  لهف  مأ ال ؟  ةيادبلا  يف  ةلمسبلا  تركذ  له  كشأ  هجولا  لسغ  دنعو  ءوضولا  يف  عرشأ  ام  امدنع 
ظفح عمتسأ  ءوضولا ؟ 

ظفح3- عمتسأ  سافن ؟  اذه  ملألا  نم  ءيش  عم  ءام  اهنم  جرخ  مايأ  ةثالثب  ةدالولا  لبق 

ظفح4- عمتسأ  هدحو ؟  ناسنإلا  رفس  نع  ىهنت  ثيداحأ  كانه  لهو  ليوط  رفس  يف  قيفر  نودب  هدحو  ناسنإلا  رفس  مكح  ام 

امف5- العف  ثدـحم  هنأ  هل  نيبت  ةالـصلا  دـعبو  ءايح  جرخي  مل  هنأ  الإ  كلذ  هنظ  ىلع  بلغو  ثدـحأ  هنأ  سح  ةالـصلا  ءانثأ  يفو  ةـعامج  مأ  صخش 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا 

سلجم6- لكشب  ةعاس  فصن  يلاوح  سلجن  ةيرتولا )  اندنع (  ىمسي  ام  ةءارقب  موقن  ةرـشابم  ءاشعلا  ناذأ  دعبو  ناضمر  رهـش  يف  انتيرق  يف 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  انيلع  لهو  عدبلا  نم  اذه  لهف  كلذ  هباش  امو  نيدشارلا  ءافلخلاو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  اهيف  ركذن  ريبك 

ىقبت7- ءوضولل  ةكرب  دجوت  دجـسملا  سفن  يفو  دجاسملا  نم  ةعومجم  انتيرق  يفو  راطمألا ،  هايم  ىلع  دامتعالا  لك  دمتعن  ةـيفيرلا  انتيرق  يف 
هايم انيدـل  دـجوي  هنأ ال  املع  اذـه ،  نم  أضوتن  لهف  رـضخأ ،  ءاملا  نول  نوكي  انايحأو  اهئام  ريغي  تاونـس ال  رـشع  نم  رثكأ  انايحأ  كربلا  هذـه 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  79ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 89نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
91

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26792
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  راطمألا ؟  ىلع  اندامتعا  امنإو  ةيراج 

مهلمع8- له  نييثنألا  ظح  لثم  ركذلل  يعرـشلا  ثرإلا  بسح  مسقتف  ةلئاط  الاومأ  اهنم  لخدي  ةنـس  لك  يفو  ةريبك  ةعرزم  فلخو  لجر  يفوت 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه 

ظفح9- عمتسأ  طقف ؟  صرخلا  هيف  يفكي  له  ليخنلا  رامث  ةاكز  جارخإ 

ظفح10- عمتسأ  همكح ؟  ام  اوليكلاب  ةيح  يهو  ةحيبذلا  عيب 

ذخأي11- هيلع  اهعاب  اذإ  لهف  يـضارألا  هذـه  بلطي  ليكولا  ىلإ  ىتأ  مث  اهعيبل  بتكم  دـنع  راقعلا  اذـه  عضوف  اراـقع  هل  عيبيل  اصخـش  لـكو  لـجر 
ظفح عمتسأ  راقعلا ؟  اذه  عبي  مل  بتكملا  بحاص  نأ  عم  يعسلا  يف  قح  بتكملا  بحاصل  لهو  هدحول ؟  يعسلا 

دقل12- لاقف :  نذؤملا  اذه  انحصن  دقو  هلزنم  دعبل  ارظن  هنع  ةباين  ةمامإلاو  ناذألاب  رغـصألا  هوخأ  موقيو  روضحلا  ليلق  هنأ  الإ  دجـسم  نذؤم  اندنع 
ظفح عمتسأ  انوحصنت ؟  اذامف  كلذ  ىلع  اوقفاوف  فاقوألا  نم  نذإلا  تذخأ 

ظفح13- عمتسأ  نآرقلا ؟  سملأ  نأ  نودبو  ضيحلا  ةرتف  يف  هظفحو  نآرقلا  ةءارق  يف  رمتسأ  نأ  عيطتسأ  له 

ظفح14- عمتسأ  ضيحلا ؟  ةرتف  يف  تلمعتسا  يتلا  سبالملا  لك  لسغ  ةأرملا  ىلع  له 

بجت15- لهف  نهل  فلعلا  ءارـشب  موقنو  ةنـسلا  رادـم  ىلع  نهماعطإب  موقن  اننأ  ببـسب  اهنع  ةاكزلا  جرخن  ملو  منغلا  نم  ناـعطق  اندـنع  دـجوي 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  ةاكزلا 

نم16- هل  له  اورظنا :  لاق :  الإ  اهمتأ و  نإف  ةبوتكملا  ةالـصلا  ةمايقلا  موي  دـبعلا  هيلع  بساحي  ام  لوأ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوقي 
مأ لفاونلاو  ةنـسلا  يه  عوطتلا  ةالـص  لهف  كلذ ،  لثم  ضئارفلا  رئاـسب  لـعفي  مث  هعوطت )  نم  ةـضيرفلا  تلمكأ  عوطت  هل  ناـك  نإـف  عوطت 

ظفح عمتسأ  طقف ؟  لفاونلا 

نع17- درو  هنأ  تأرق  يننإ  ثيح  كلذ ،  ىلع  يعرـش  ليلد  كانه  لـهف  دـحاو  ناذأ  رجفلل  نذؤي  اـمنيب  ناـناذأ  ةـعمجلل  نذؤي  دـجاسملا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرأف  كلذل  فلاخم  نآلا  ثدحي  امو  نيناذأب  رجفلاو  دحاو  ناذأ  ةعمجلل  نذؤي  ناك  هنأ  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا 

221b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 483  )  ( 390  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  فحصملل ؟  لافطألا  سم  مكح  ام 

يطغأ2- نكلو ال  بجحتأ  ةيـضاملا  تاونـسلا  يف  مهيلإ  بهذأ  امدـنع  تنكو  يجوز  وخأ  ةـلباقم  ىلع  يننوربجي  ةـمركملا  ةـكم  يف  براقأ  يل 
يلاتلابو عازن  ىلإ  كلذ  ىدأل  يجوز  وخأ  ةلباقم  تضفر  ول  يننأ  ملعلا  عم  محرلا  ةعيطق  نم  افوخ  نكلو  زوجي  كلذ ال  نأ  ملعأ  يننأ  عم  يهجو 

ةنسلا هذه  يف  ةرمعلا  ءادأل  ةمركملا  ةكم  ىلإ  باهذلا  تيون  دقو  ةحيصنلا ،  ىلإ  نوعمتـسي  ءالؤه ال  يبراقأ  نأ  ملعلا  عم  محرلل  ةعيطق  هيف 
ىتح هللا  هجول  ءاغتبا  ةرمعلا  ىلإ  باهذلا  تضفرف  محرلا  يعطقت  ىتح ال  براقألا  ءالؤه  ةرايز  نم  ةكم  ىلإ  باهذلا  دنع  دبال  يل  ليق  نكلو 

ظفح عمتسأ  ةيناثلا ؟  يترمع  يف  ينوحصنت  اذامبو  مأ ال ؟  حيحص  يضفر  له  يجوز  وخأ  لباقأ  ال 

ظفح3- عمتسأ  ةباتكلا ؟  دنع  فحصملا  ىلع  دانتسالا  مكح  ام 

-4 ، دبعم قيرطلا  نأ  ملعلا  عم  دجـسملا  ىلإ  باهذلا  دنع  سانلا  قوعي  فيفخ ال  رطم  لزن  برغملا  ةالـص  يفو  هنكـس  راوجب  دجـسم  يف  لص 
هنأ هبني  مل  مامإلا  نأ  ملعلا  عم  كلذ ؟  يف  مثإ  يلع  لهف  ءاشعلا  مهعم  عمجأ  ملو  مهعم  ةالـصلا  تكرتف  ءاشعلاو ،  برغملا  نيب  مامإلا  عمجف 

ظفح عمتسأ  ءاشعلاو ؟  برغملا  نيب  عمجيس 

ظفح5- عمتسأ  ءاعدلا ؟  ةباجإ  عناوم  يه  ام 

عجر6- دلاولاو  نيدرفم  جحلاب  نيمرحم  انكو  سأرلا  رعش  نم  انيـصقو  مودقلا  فاوط  انفطو  انمرحأ  املف  ةرم  لوأل  اندلاو 1401ه ـ عم  انججح 
وجرأ يدلاو  نمو  ينم  بولطملا  وه  امف  مصي  مل  دلاولاو  ضايرلا  يف  مايأ  ةرـشع  تمـص  دقو  الماع  ضايرلا  ىلإ  ترـضح  انأو  نادوسلا  ىلإ 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟ 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

7ةيدوعسلا
38اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

وه7- امف  ءاوهلا  يف  انيمر  اننأ  دعب  اميف  يل  رهظو  مهعم  انيمرف  ديعب  نم  نومري  جاجحلا  اندجوو  ةبقعلا  ةرمج  يمرل  انمدـق  رـشاعلا  مويلا  يف 
ظفح عمتسأ  انم ؟  بولطملا 

يدلاو8- بضغ  نم  افوخ  بيعلاب  يرتشملا  رابخإ  نود  اهعيبأ  نأ  مثإ  يلع  لهف  بيع  اهيف  اهادحإ  اهعيب  هؤاكرشو  وه  ررقو  تانكام  هدنع  يدلاو 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح9- عمتسأ  انرسخ ؟.  دقو  لوح  اهيلع  رمي  مل  تانكاملا  ءارش  نأ  ملعلا  عم  ةاكز  انيلع  له 

ظفح10- عمتسأ  مهالتبا ؟  ادابع  بحأ  اذإ  هللا  نأ  حضوت  ةيوبن  ثيداحأو  ةينآرق  تايآ  كانه  له 

؟ 11- مكتحيـصن امف  كرـشأ )  دـقف  هللا  ريغب  فلح  نم  لاق (  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  اـملع  هللا  ريغب  نوفلحي  اندـنع  ساـنلا  نم  ريثك 
ظفح عمتسأ 

نولصي12- اوناك  نإو  سانلا  نم  ةوشرلا  نوذخأي  نيذلا  نوحصنت  اذامبف  شئارلاو ،  يشترملاو  يشارلا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نعل 
ظفح عمتسأ  مهعفنت ؟  مهمايصو  مهتاكزو  مهتالص  له 

222a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 526  )  ( 407  ) 

 :- تايوتحملا  

دوسأ1- ضافضف  بوثب  اهمـسجل  ةرتاس  نوكت  لزنملا  نم  اهجورخ  دنعو  ةسردم  يهو  رـصبلا  فعـض  نم  وكـشت  نكلو  عرـشلاب  ةمزتلم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ يف  مكحلا  امف  نينيعلا  ىوس  رهظي  الو  ىطغم  اههجوو 

؟ 2- رجفلا يف  تونقلا  مكح  امف  ايندلا ؟  قراف  ىتح  رجفلا  يف  تنقي  لزي  مل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نأ  هنع  هللا  يـضر  سنأ  نع 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه  ةحص  ىدم  امو 

ظفح3- عمتسأ  دهشتلاو ؟  لادتعالا  دنع  نيديلا  عضوم  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةالص ؟  لك  دعب  ءاعدلل  نيديلا  عفرو  ةيحللا  ريصقت  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةيزعتلل ؟  سانلا  عمتجيو  نآرقلا  اهيف  أرقي  يفوتملل  نيعبرألا  لمع  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  طسوتملا ؟  ملعلا  بلاط  اهب  نوحصنت  يتلا  ةيعرشلا  بتكلا  يه  ام 

ظفح7- عمتسأ  ناخدلا ؟  برش  ميرحت  ةلدأب  نيملسملا  انناوخإ  ريكذت  وجرأ 

ظفح8- عمتسأ  ةعدب ؟  لمعلا  اذه  لهف  ةقدص ،  ناريجلا  ىلع  تالوكأملاو  ةمعطألا  ضعب  عيزوتب  ةنس  لك  نم  نابعش  فصن  يف  اندتعا  دقل 

ةدعل9- رطفلا  ةاكز  ميدقتزاوجب  ةنراقم  ناضمر  رهـش  لولح  لبق  يأ  امدـقم  ناضمر  رهـش  نم  اهتاف  ام  يـضقت  نأ  ةملـسملا  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  رقفلا ؟  وأ  طحقلا  نم  افوخ  تاونس 

مايأ10- ةثالث  موصي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  ركذيو  نابعش  نم  فصنلا  مايـص  يف  بغري  نم  ملعلا  لهأ  ضعب  نم  تعمـس  دقل 
تلوحت يتلا  مايألا  اهنأل  نابعش  مايأب  لافتحالا  اضيأو  ةعدب ؟  سيلو  ةنس  وهف  اذلو  نابعش ،  نم  فصنلا  مايألا  هذه  نمض  نمو  رهش ،  لك  نم 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  نع  مكباوج  امف  مارحلا  هللا  تيب  ىلإ  سدقملا  تيب  نم  ةلبقلا  اهيف 

زوجي11- لهف  يناثلاو  لوألا  يف  مدلا  رقفب  تبيـصأ  دق  اهنأل  يناثلا  دعب  حاترت  نأ  ديرتو  ةرـشابم  هدعب  تلمح  مث  ادلو  تبجنأ  دقو  ةـجوزتم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  ةحيصنلا ؟  وجرأف  عنام  يأ  لامعتسا  نم  اهعنمي  اهجوز  نأ  املع  لمحلا  عنم  بوبح  مادختسا  اهل 

222b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.69  ) ( 403  )  ( 221  ) 
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ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225
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ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ادغ ؟. )  تومت  كنأك  كترخآل  لمعاو  ادبأ  شيعت  كنأك  كايندل  لمعا  ثيدحلا (  اذه  ريسفت  ام 

ظفح2- عمتسأ  ًاروشنم ؟. ))  هاقلي  ًاباتك  ةمايقلا  موي  هل  جرخنو  هقنع  يف  هرئاط  هانمزلأ  ناسنإ  لكو  ةيآلا (( :  ىنعم  ام  مكيف  هللا  كراب 

ظفح3- عمتسأ  يدوعسملل ؟.  بهذلا )  جورم  ةيلاتلا ( :  بتكلا  يف  دمحم  خيشلا  ةليضف  مكريشتسن 

ظفح4- عمتسأ  باجتسملا ؟.)  ءاعدلاو  تاروثأملا   - ) يردبلا فسويل  نيصحلا )  نصحلا  ةيلاتلا (  بتكلا  يف  دمحم  خيشلا  ةليضف  مكريشتسن 

ظفح5- عمتسأ  يبرعلل ؟.  مصاوقلا )  نم  مصاوعلا  كلذك ( 

ظفح6- عمتسأ  يبرعلا ؟.  نباو  يبرع  نبا  نيب  قرفي  ةوخإلا ال  ضعب  نم  ريثكلا  كانه  دمحم  خيش 

مأ7- ةـكم  نم  لستغت  لهف  لستغت  نأ  تدارأو  ترهط  مث  ةـكم  يف  تيقبو  فاوطلا  لبق  ةيرهـشلا  ةداـعلا  اـهتتأ  مث  ةرمعلل  ةأرملا  تمرحأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  ميعنتلا ؟.  نم  لستغتل  بهذت 

ظفح8- عمتسأ  ءوضولا ؟.  عنمي  لئاح  ربتعت  له  رعشلا  ىلع  عضوت  يتلا  كباشملا  كلذكو  نذألا  نم  ءزج  يطغت  يتلا  طارقألا  نع  لأست 

ظفح9- عمتسأ  اذك ؟.)  وأ  اذك  تلصح  ينإ  هللا  ىلع  تقدص  ام   ) ضعبلا لوق  مكح  امو  قارشإلا  ةالص  يه  ام  نيقش ،  نم  لاؤس  كانه 

ماق10- فسأللو  دلبلا  ءارقفل  ةنوعم  ةدحولا  ىلإ  ءاج  اهب  يلمع  ءانثأو  تاونس  رشع  يلاوح  نمو  ةيفيرلا  تادحولا  ىدحإب  لمعأ  تنك  يننأب  لوقي 
تنك انأو  ةدحولا  يف  نيفظوملا  ىلع  هعيزوتب  ماق  رخآلا  فصنلاو  دـلبلا  ءارقف  يأ  اهباحـصأ  ىلع  فصنلا  عيزوتب  ةـنوعملا  هذـه  نع  لوؤسملا 

؟.  يتلاسر ىلع  ةباجإلا  خيشلا  ةليضف  نم  ءاجرلا  عوضوملا  اذه  ىلع  ينبساحي  ًامئاد  يريمض  نآلا  انأو  ةدحولا  هذه  يف  نيفظوملا  نمض  نم 
ظفح عمتسأ 

ظفح11- عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  انوديفأ  تيملل  رحنلا  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  ةدافإ ؟.  اذهب  وجرأ  دصق  هيف  ام  بلقلا  وأ  رطاخلا  نأ  ًاملع  ةيبنجألا  ةأرملا  لجرلا  حفاصي  وأ  ملسي  نأ  زوجي  له 

يف13- ًاسباع  ًارمذتم  هدجن  ًامئادو  ءافجب  هءانبأ  لماعي  هنكلو  ركشلاو  دمحلا  ىوس  قحتـست  ةمعن ال  يف  ايندو  انيد  ةديغر  ةايح  انعم  شيعي  اندلاو 
عيباسألاب دالوألا  كرتي  تويبلا  عيمج  يف  ثدحت  يتلا  ةيداعلا  لكاشملا  ضعبل  ةـجيتنو  ًارـشبتسم  ًاكحاض  هدـجت  نيرخآلا  عم  هنأ  عم  هدالوأ  هجو 

هليكنت عم  سانلل  حارـشنالاو  ريخلا  لاعفأ  ىلع  رجؤي  لهو  ةيلوؤسملا  نوعاري  نمم ال  هلاثمأل  مكتحيـصن  امف  ىرخأ  ةنيدم  يف  مهنع  لزعنيو 
هللا كراب  ليلدلا  عم  مهعم  هطاسبناو  هدالوأ  عم  هسولج  ىلع  لجرلا  رجؤي  لهو  ءيـشب  هقح  يف  اورـصقي  مل  مهنأب  ًاملع  هدالوأ  ىلع  هسوبعو 

ظفح عمتسأ  مكيف ؟. 

ظفح14- عمتسأ  ءيش ؟.  كلذ  يف  لهف  مزاللا  عوشخلا  ينم  لصحي  اهتحتف ال  اذإو  ينيع  ضمغأ  نآرقلا  أرقأو  يلصأ  امدنع  لوقي 

يـضاملا15- يف  يننأ  وه  ينقلقي  ام  نكلو  لوقي  رهـشأ  ةرـشع  يلاوح  ذنم  دمحلا  هللو  مزتلإ  رمعلا  نم  نيرـشعلاو  ةعبارلا  يف  باش  هنأب  ركذي 
هللاو دـمحلا  هللو  ةـصلاخ  ةـبوت  هللا  ىلإ  تبت  نأ  دـعب  يتئيطخ  نع  رفكأ  نأ  دـيرأ  نآلا  انأو  ًاردان  الإ  ناضمر  موصأ  الو  ًاردان  الإ  يلـصأ  تنك ال 

ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  ينوديفأ  يش  لك  نع  رفكت  كلت  يتبوت  مأ  يضاملا  يف  يموصو  يتاولص  يضقأ  نأ  يلع  يغبني  له  يتبوتب  ملعأ 

نويد16- ددسأ  مأ  يراجتلا  لحملا  اذه  لوخدم  ضعبب  عربتأ  وأ  قدصتأ  لهف  نويد  هيلع  يراجتلا  لحملا  اذهو  ديحولا  يلمع  وهو  يراجت  لحم  يدـل 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  ينوديفأ  ًالوأ  لحملا  اذه 

223a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 476  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

كل1- اهعيبب  موقن  نحنو  يعرشلا  مالتسالا  وه  اذهو  لحملا  نم  اهب  جرخاو  ةرايسلا  ذخ  عئابلا  هل  لاقو  طيسقتلاب  ةرايس  ءارـشب  ةوخإلا  دحأ  ماق 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  مكح  امف  اهبلطي ،  نم  ءاج  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  كرت ؟  ام  يلصي  نأ  هيلع  لهف  يلصي  أدب  مث  هروعش  مدعل  نيتقو  لصي  ملف  ضرمب  بيصأ  ريبك  لجر 
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رثأي3- لهف  ةساجن  مهنم  لصحي  لافطألا  نأ  ملعلا  عم  ايفاح  ةفرغلا  لخدي  مث  مامحلا  باب  دـنع  ءاذـحلا  عضو  هايملا  ةرود  نم  ناسنإلا  جرخ  اذإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  هللا  مكمركأ  لاق :  هوحنو  بلكلا  وأ  رامحلا  وأ  مامحلا  سانلا  ضعب  ركذ  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟ )  ءاش  نإ  هل  هللا  رفغ  نالف  لوق (  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  بساحي ؟  ديهشلا ال  نأ  تعمس  دقف  ربقلا  يف  بساحي  فيكو  بساحي ؟  لهو  ديهش ؟  هدالب  جراخ  تام  نم  له 

ظفح7- عمتسأ  اضيأ ؟  ىفوتملا  نع  جحلا  زوجي  لهو  ةينلا ؟  نوكت  فيكو  ىفوتملا ؟  نع  ةالصلا  زوجت  له 

هنأ8- املع  ةالصلاب  رهجي  لهف  صخش  نم  رثكأ  ناك  امبرو  ءادتبا  هب  ملعي  ملو  هبناجب  ىلـصف  لصم  هب  قحل  مث  ارـس  هدحو  برغملا  يلـصي  ناك 
ظفح عمتسأ  ارس ؟  يلصي  مأ  ةحتافلا  ةءارق  ىهنأ  دق 

223b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 445  )  ( 241  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مئاصلل ؟  نانسألا  ةشرفو  كاوسلا  لامعتسا  كلذكو  لحكتلا  مكح  ام 

اهنأكو2- ودـبتف  نطقلاب  ةوشحمو  ةـطاخم  شامقلا  نم  ةـعطق  نع  ةرابع  يهو  باعلألاب  ةـقلعتم  ةـلفط  يدـل  نأ  ثيح  لافطألا  بعل  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟  مكحلا  امف  روذحم  اهيف  نوكي  نأ  ةيشخ  باعلألا  هذه  نع  اهداعبإ  تلواح  ةريغص ،  ةلفط  اهنأكو  تنبلا  اهبعالتف  ةلفط 

ظفح3- عمتسأ  ناضمر ؟  يف  روحسلا  ريخأتو  روطفلا  ليجعت  نم  ةمكحلا  ام 

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  ةمحرو  مكيلع  مالسلاب  اندتعا  دقو  اراسيو  انيمي  ةالصلا  يف  مالسلا  دنع  هتاكربو )  ةدايز (  مكح  ام 

؟. 5- اذهب يموص  دسفي  لهف  ايموي ؟  يل  ثدـحي  هنأ  ملعلا  عم  اوهـس  هعلبأ  انايحأ  امد  يمف  يف  دـجأ  مونلا  نم  وحـصأ  امدـنع  ناضمر  رهـش  يف 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  موصلا ؟  تارطفم  نم  نطبلا  نم  ةينهد  ةدام  جورخو  ءاسنلل  تيزلاب  رعشلا  نهد  له 

ظفح7- عمتسأ  تبسلا ؟  موي  مايص  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةعباتتم ؟  نوكت  له  نيميلا  ةرافك  مايأ  ةثالث  مايص 

ظفح9- عمتسأ  ةالصلل ؟  حيحصلا  دهشتلا  وه  ام 

ظفح10- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةالص  نم  نيلصملا  ءاهتنا  لبق  ةعمجلا  موي  رهظلا  ةالص  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةبطخ  لمتشت  اذام  لع 

224a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 412  )  ( 234  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيماعلا ؟  لامكإ  لبق  اهلفط  تمطف  نميف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ءيش ؟  هيدلاو  ىلع  له  هتافو  ىلإ  ىدأ  لاهسإب  بيصأ  لفطلا  ماطف  دعب 

ظفح3- عمتسأ  ةيناث ؟  ةرم  رتولا  يلصي  نأ  هل  له  ليللا  رخآ  يف  ماقو  ماني  نأ  لبق  صخش  رتوأ  اذإ 

نذؤي4- وهو  نايحألا  ضعب  يف  ءاذـح  نودـب  ةـجاحلا  ءاضقل  لخدـي  هنإ  ثيح  لوبلا  نم  هزرحتو  هتراـهط  يف  كـشن  نسلا  يف  ريبك  لـجر  انيدـل 
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ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  انيلع  لهف  ميحر ،  روفغ  هللا  نإف  ملعتأ ،  نأ  ديرأ  لوقي ال  هحصنب  موقن  امدنعو  هناذأب ،  انتالص  زوجت  لهف  ةالصلل 

ظفح5- عمتسأ  ذئنيح ؟  همزلي  اذام  ةيناثلا  ةعكرلا  يف  الإ  ركذتي  ملو  ايسان  رهجي  ملو  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  صخشلا  نوكي  امدنع 

ظفح6- عمتسأ  ايقلتسم ؟  وأ  ائكتم  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 

توملا7- ينكردي  نأ  افوخ  يرمأ  نم  ةريح  يف  ينإو  ريقف  يننأل  مهل  هدرأ  ىتح  غلبملا  كلمأ  الو  هتقفنأ  دقو  صاخـشألا  ضعب  نم  الام  تندتـسا 
ظفح عمتسأ  صاخشألا ؟  ءالؤه  ينحماسي  مل  اذإ  مكحلا  امف  نيدلا  دادس  لبق 

ينالفلا8- لجرلل  كتخأ  جوزنس  يل :  لاق  يدلاو  نأ  ثيح  راغـشلا  جاوز  وهو  تعمـس  امك  ةمرحم  ةقيرطب  يجاوز  ناكو  ةأرما  نم  تجوزت  دقل 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بترتي  اذامو  اذه ؟  يف  عرشلا  مكح  امف  رهملا  يف  قيرفتلا  عم  هتخأ  وه  انجوزيو 

نم9- عضر  دق  هنأ  ركذيو  اهتنب  تذخأ  يتلا  يتمع  لبق  ةجوز  جوزت  دق  يمع  نأ  تملع  تاونـس  سمخ  دعبو  لافطأ  يدنعو  يمع  ةنبا  جوزتم  انأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكحلا  امف  تاعضرلا  ددع  نم  دكأتي  ملو  ىلوألا  هتمع  ةجوز 

دق10- هلل  دـمحلاو  ركذـي ،  امك  هبلق  ىلع  ةواشغ  دوجول  ءوضو  ريغب  يلـصي  هلهأ  فرط  نم  ةالـصلاب  رمأ  اذإو  يلـصي  نكي  مل  ةـيوناثلا  يف  باش 
هبراقأ دحأ  توم  ربخ  هعامـس  وه  هتياده  ببـس  ةـقيقحو  دـعو ،  امك  هجهنم  نم  ريغي  هللا ال  ءاش  نإو  دـجاسملا  باحـصأ  نم  حبـصأو  ىدـتها 

ظفح عمتسأ  هيلع ؟  بجاولا  امو  هتياده ؟  لبقت  لهف  ىدتهاو  هبلق  نالف  ثداحب 

دمحلاو11- هللا  ىلإ  بات  اهدعب  نكلو  رئابكلا  ربكأ  بكتراو  هسفن  ىلع  فرـسأ  امهيلإ  هئيجم  لبقو  ةيدوعـسلا  يف  لمعي  هدلاو  نع  برغتم  باش 
لبق جحي  نأ  هل  لهو  جرخم ؟  نم  هل  لهف  نيدلاولا )  قوقع  اهنمو  لمع  مهعم  عفني  ةثالث ال  لوقي (  اثيدح  عمس  هنأ  هتبوت  يف  كشي  نكلو  هلل ، 

؟  ةـحلاصلا لامعألا  هنم  لبقت  لهو  هيلع ؟  قيرطلا  ةبوعـصل  جـحلل  ةدوعلا  هيلع  ليحتـسي  جـحلا  لبق  امهيلإ  رفاس  هنـأل  هيدـلاو  ىلإ  عجري  نأ 
ظفح عمتسأ 

ظفح12- عمتسأ  هللا ؟  ىلإ  ةيعادلا  يف  رفوتت  نأ  بجي  يتلا  طورشلاو  تافصلا  يه  ام 

ظفح13- عمتسأ  اهحسم ؟  مث  ةروسلا  ىلع  ميحرلا )  نامحرلا  هللا  مسب  ةباتك (  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  هللاب ؟ )  الإ  ةوق  الو  لوح  ال  ىنعم (  ام 

ظفح15- عمتسأ  ةيحارج ؟  ةيلمعب  هتلازإ  زوجي  لهف  ريغص  سداسلاو  عباصأ  ةتس  اهديب  تنبلا  هذهو  اتنبو  ادلو  تبجنأو  يتخأ  جوزت  مع  دلو  يدنع 

ظفح16- عمتسأ  لعفي ؟.  نأ  هيلع  اذامف  مأ ال ،  هقح  قحتسملا  اذه  ددس  له  يسن  ةريصقلاب  تسيل  ةدم  دعبو  نيد  هيلع  ناك  لجر 

ظفح17- عمتسأ  اضيأ ؟  نقحلا  مادختسا  زوجي  لهو  ناضمر ؟  راهن  يف  ائيش  اهنم  علقي  وأ  هنانسأ  يشحي  نأ  مئاصلل  زوجي  له 

224b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 450  )  ( 259  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ءانبألا ؟  نم  ةعومجم  هل  بألا  نأ  املع  بألا ،  ةافو  دـعب  ثاريملا  يف  بيـصن  هل  هيدـلاو  نع  هدـحول  هتيب  يف  لقتـساو  جوزت  اذإ  نبالا 
ظفح

ىوتف2- انعمس  دقف  الثم ،  شوحلا  يف  يأ  دجـسملا  نمـض  نم  سيل  ربقلا  ناك  اذإ  مكحلا  يوتـسي  لهو  اربق  هيف  دجـسم  يف  ةالـصلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ىلاعت ؟  هلل  هتين  تناكو  ربقلا  لبقتسم  ريغ  يلصملا  ناك  اذإ  ةالصلا  زاوجب  لوقت : 

ظفح3- عمتسأ  اهل ؟  ةيلبق  ةنس  كانه  لهو  هنم  جورخلا  ىتح  ةعمجلا  موي  عماجلا  لوخد  يف  عورشملا  نايب  وجرن 

ظفح4- عمتسأ  لعفي ؟  اذام  مأ  أرقي  وهو  مامإلا  فلخ  ةحتافلا  ةءارق  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  هعم ؟  لعفأ  اذامف  ماوعأ  ةعبس  ذنم  يقيدص  وهو  رشلا  ىلإ  ينعفدي  قيدص  يل 

ظفح6- عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  لثملاب ؟  مهيلع  درأ  لهف  يبسو  يمتشب  نوموقي  ءاقدصألا  نم  ضعبلا 

ظفح7- عمتسأ  مراحملا ؟  مامأ  عورشملا  سبللا  وه  امو  مراحملا ،  دنع  كلذكو  مأ ال  مرحم  ءاسنلا  مامأ  قيضلا  ةأرملا  سبل  له 

اهنأ8- ملعلا  عم  مأ ال  يلصت  لهف  كلذ  نم  رثكأ  رمتساو  مايأ  ةعبس  نم  رثكأ  داز  ةرمو  اهتداع  يه  هذهو  مايأ  ةعبس  ةدمل  ضيحت  ةأرملا  تناك  اذإ 
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ظفح عمتسأ  طقف ؟  مايأ  ةعبس  ضيحت  امئاد 

ظفح9- عمتسأ  عباصألاب ؟  مأ  ةحبسلاب  حيبستلا  دع  لضفأ  امهيأ 

ظفح10- عمتسأ  ةيآلا ؟  ةليل )...  نيعبرأ  ىسوم  اندعاو  ذإو  ةيآلا (  ىنعم  ام 

ظفح11- عمتسأ  مرحم ؟  وه  له  نيحلاصلاو  ءايلوألا  روبق  ةرايز  مكح  ام 

225a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 426  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيرهشلا ؟  ةرودلا  يف  ءانحلل  ةأرملا  لامعتسا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  زئاج ؟  نيبجاحلا  نيب  يذلا  رعشلا  ةلازإ  له 

يتخأل3- ناوخإ  مهنأ  ساسأ  ىلع  يمع  ءانبأ  ةحفاصمو  يهجو  فشك  يل  زوجي  لهف  اموي )  15 ةدمل (  يدلاو  مأ  اهتعضرأ  ىربكلا  يتخأ  لوقت : 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح4- عمتسأ  اهل ؟  ةسام  ةجاح  يف  مهو  ةاكزلا  نم  ىطعت  لهف  لافطأ  ةينامث  مهلو  هتجوز  كلذكو  ةالصلل  كرات  يمع  نبا 

ظفح5- عمتسأ  نيد ؟  هيلع  نم  ىلع  ةاكزلا  بجت  له 

ظفح6- عمتسأ  يلع ؟  اذامف  ينم  اذه  لصح  دقف  ةاكزلا  ةينب  ةدعاسم  مأ  ةيده  اهنأ  ىلع  ةاكزلا  ىطعت  له 

مايص7- يفكي  مأ  ىضم  ام  ريفكت  لجأ  نم  ةيضاملا  تاونسلا  لدب  موصأ  لهف  هللا  ىلإ  تبت  نآلاو  مايصلاب  الو  ةالصلاب  يلابأ  ىضم ال  اميف  تنك 
ظفح عمتسأ  مايألا ؟  هذه  يمايص  ىلع  روجأم  انأ  لهف  هلل  اعوطت  مايألا  ضعب  اذكو  كلذ  موصأ  يننإ  ثيح  ضيبلا  مايأو  سيمخلاو  نينثالا 

ظفح8- عمتسأ  نوفلتلا ؟  يف  مالكلا  لجأ  نم  ةيقرو  تالاير  رشعب  تالاله  عست  عيب  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  نايبلا ؟  وجرأف  يدهلاو  نارقلاو  دارفإلاو  عتمتلا  ىنعم  فرعأ  الو  جحلا  كسانم  فرعأ  نكلو ال  جحلا  ديرأ 

ىلإ10- بهذأ  مث  ةالـص  لك  دـنع  هظقوأ  ينأ  املع  يلـصي ،  انايحأو ال  يلـصي  انايحأف  بولطملا  لكـشلاب  ةالـصلا  ميقي  ـال  لـمعلا  يف  قيدـص  يل 
ظفح عمتسأ  مونلاب ؟  روذعم  هنأب  جتحيو  امئان  رمتسا  هظقوأ  مل  اذإو  مأ ال ؟  ىلصأ  يردأ  الو  دجسملا 

هنم11- بلطي  جاوزلا  ىلع  صخش  مدقأ  اذإ  اهنمو  نآلا  ىتح  ةدوجوم  تلاز  ديلاقتو ال  تاداع  ىرقلا  هذه  ناكـسلو  ىرقلا  ىدحإ  ناكـس  نم  نحن 
 ( لاير فلأ  وأ 50   20 يلاوح (  مألا  ىطعتو  هتنبال  سيلو  يلولل  نوكت  لاير )  فلأ   70 وأ (  لاير )  فلأ  100 دودح (  يف  اغلبم  ةأرملا  يلو 

فلأ 200 يلاوح (  جاوزلا  فلكي  ىتح  مانغألاو  ةـيئاذغلا  داوملاو  ةـشمقألاو  لاـير )  فلأ  وأ 80 60 يلاوحب (  ددحتو  بهذـلا  لاومأ  بناج  ىلإ 
امف زاهجلا ،  ةرثكب  سانلا  مامأ  انهوجو  ضيبن  ىتح  هيف  دبال  اولاق  مهانحـصن  اذإو  لاحلا  اذهب  ىـضرن  نحنو ال  لاير )  فلأ  300 ىلإ (  لاير ) 

ظفح عمتسأ  سانلا ؟  ءالؤهل  مكتحيصن 

؟ 12- اذه ىلع  مكقيلعت  امف  نامز  نم  جحلا  يوني  هنأ  ملعلا  عم  لمعلا  ةينب  تججح  كنأل  كجح  حصي  ال  هل :  اولاق  ءاقدصألا  ضعبو  جحلا  ىون  لجر 
ظفح عمتسأ 

ظفح13- عمتسأ  هايملا ؟  تارود  لخاد  ءوضولا  مكح  ام 

225b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.83  ) ( 360  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هسفن ؟  يف  قيضب  سحأ  اذإ  ناسنإلا  لعفي  اذامو  كلذ ؟  ءازج  امو  توملاب  سفنلا  ىلع  ءاعدلا  مكح  ام 
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ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  ريغ  وأ  ضرم  وأ  ناحتماك  ةرورض  كانه  ناك  اذإ  ضئاحلل  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  اهعاجرإ ؟  نكمي  الو  فحصملا  نم  ةطقاستملا  روسلاا  قرح  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  دجهتلا ؟  تقو  أدبي  ىتم 

ظفح5- عمتسأ  مهل ؟  مكتحيصن  امو  كلذ ؟  ءازج  امف  مهئانبأ  نوبسي  يلاهألا  ضعب  كانه 

مكحلا6- امف  ةكم  نم  انمرحأو  كلذ  نم  نكمتن  مل  اننكلو  يلع  رايبأ  نم  مرحن  نأ  ضورفملا  نم  ناكو  يـضاملا  ماعلا  جحلا  ةضيرفاب  انمق  دقل 
هـسفن نع  وه  هيدؤي  مأ  ينعو  يخأ  نع  هيدؤأ  لـهف  مكح  كاـنه  ناـك  اذإو  هتجوز ،  عم  يخأو  يتـجوز  عـم  ةـضيرفلا  تيدأ  ينأ  اـملع  كـلذ  يف 

ظفح عمتسأ  ةكلمملاب ؟  دوجوم  ريغ  هنأ  املع  هتجوزو 

ظفح7- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  عادولا  فاوط  نم  ريخألا  طوشلا  لمكي  مل  هنس  ربكو  هبعتل  ارظنو  جحلا  ةضيرف  انعم  ىدأ  يدلاو 

ظفح8- عمتسأ  يلاتلا ؟  مويلا  يف  ةكم  انرداغو  لافطأ  انعمو  اليل  ناك  فاوطلا  نأل  عادولا  فاوط  دعب  ةكم  ةرداغم  نم  نكمتن  مل 

عمتسأ9- مكحلا ؟  امف  هنم  نذإبو  كلذ  ملعي  لوؤسملا  نأ  املع  مارح  وأ  لالح  فورعملاب  هنم  لكأ  اذإ  لهف  ةيئاذغ  داوم  جتني  عنـصمب  لمعي  لجر 
ظفح

وأ10- ءاعبرألا  موي  دوعيو  هلمع  ةنيدم  ىلإ  تبسلا  موي  رفاسي  هنأ  املع  رصقلا  هل  زوجي  لهف  ملك )  40 ةفاسمب (  هتيرق  نع  دعبت  ةنيدم  يف  لمعي 
ظفح عمتسأ  هلمع ؟  لحم  ىلإ  ايموي  رفاسي  دق 

ظفح11- عمتسأ  اهيلع ؟  حسملا  دنع  طورش  براوجلل  لهو  براوجلا  ىلع  حسملا  حص  له 

226a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.80  ) ( 362  )  ( 182  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةدافإلا ؟.  وجرأ  مأ ال  حاتفتسالا  ءاعد  أرقأ  ةيناثلا  ةعكرلا  ىلإ  تمق  اذإ  لهف  عكار  وهو  مامإلا  عم  تلخد  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  يلع ؟.  اذامف  مأ ال  ةراهط  ىلع  امهتسبل  له  تيسن  ءوضولا  دنعو  براوجلا  تسبل 

ظفح3- عمتسأ  ةريبجلا ؟.  ىلع  حسملا  نع  اذام 

نأ4- ىشخيو  ةريخألا  ةساردلا  ةلحرم  يف  مدقتملا  اذه  نأ  ةجحب  ضفر  بألا  نكلو  ةاتف  ةبطخل  نيميقتسملا  بابشلا  دحأ  مدقت  خيشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  هيجوتلاو  ةدافإلا  وجرن  حيحص  اذه  هفرصت  لهف  اهتيب  يف  ةديحو  تنبلا  نوكتف  مهنع  ةديعب  ةيرق  يف  نيعي 

عمتسأ5- تارم ؟.  ةدع  هدـنع  كلذ  رركت  دـقو  مأ ال  أضوت  له  يردـي  جورخلا ال  دـعب  نكلو  أضوتي  هنأ  ةـينلا  يفو  هايملا  ةرود  صخـشلا  لخد  اذإ 
ظفح

ظفح6- عمتسأ  هللا ؟. -)  باب  ىلع  انأ   ) ةرابع نع  لأسي 

دارأف7- هضيوعتب  مايقلا  عراشلا و  نم  ةبيرقلا  ضرألا  هذه  نيمثت  تاكرـشلا  ىدحإ  تدارأف  سانلا  اهيلع  رمي  عراش  يف  ةلابـس  ضرأ  هل  صخش 
ذخأو ةكرشلل  اهئاطعإ  وأ  نيملسملل  ةعسوت  اذه  يفو  سانلا  اهيلع  رميل  ةلابسلا  هذه  ضرألا  كرت  خيشلا  ةليـضف  اي  لضفألا  وه  ام  لأسي  نأ 

ظفح عمتسأ  ةيريخ ؟.  عيراشم  وأ  ةيمالسإ  ةبتكم  وأ  دجسم  ءانب  يف  هنم  ةدافتسالاو  نيمثتلا 

226b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 372  )  ( 191  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  هيلع ؟  ةالصلا  زوجت  له  يلصي  هنأ ال  نظلا  ىلع  بلغو  ناسنإلا  تام  اذإ 

؟ 2- حيحـص يلمع  لهف  لوسرلا )  بر  دبع  ىلإ (  هفلم  يفو  بتاورلا  ةقاطب  يف  همـسا  ليدعتب  تمقف  لوسرلا )  دـبع  همـسا (  لماع  يدـنع 
ظفح عمتسأ 

دحأ3- يمـسي  هنأ  امك  نينمؤملا ،  تاهمأ  ىدحإل  قفاوم  اهمـسا  نأل  نينمؤملا )  مأ  هقيدـص (  ةـجوز  ىلع  دـلاولا  قلطيو  ميدـق  قيدـص  يدـلاول 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  هل  لهف  حون )  ىمادقلا (  هئاقدصأ 

ظفح4- عمتسأ  ةلماكلا ؟ ةبجولا  مأ  هقالطإ  مث  يدثلا  صم  ربتعملا  له  تاعضرلا  ددع  يف  ربتعملا  وه  ام 

ةعامجلاو5- ةنسلا  لهأ  بهذم  فلاخي  ام  اهـضعب  يف  نوكي  نأ  تيـشخو  ريـسافتلا  ضعب  تأرق  يننأل  مهعداخ )  وهو  هللا  نوعداخي  ىنعم (  ام 
ظفح عمتسأ  مهب ؟ )  ءىزهتسي  هللا  ىلاعت (  هلوق  يف  كلذكو 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟  مثأي  لهف  قفاو  ليدبلا  دوجو  مدعل  نكلو  اهديجي  دق ال  يتلا  داوملا  ىدحإ  سيردت  هيلإ  دنسأ  ملعم 

ظفح7- عمتسأ  اريثك ؟  همزالت  ةيسفن  ةلاحب  باصملا  رجؤي  له 

عمتسأ8- برغملا ؟  لبق  ةنـس  كانه  نأ  اذه  ىنعم  له  ءاش )  نمل  ةـثلاثلا :  يف  لاق :  برغملا  لبق  اولـص  برغملا  لبق  اولـص  ثيدـحلا (  يف 
ظفح

ظفح9- عمتسأ  هاسني ؟  مث  نآرقلا  ظفحي  نميف  عرشلا  مكح  ام 

عمتسأ10- اهل ؟  همالك  كلذ  عم  لصحيو  ةـبكارلا  جوز  ملع  عم  اهتيب  ىلإ  اهليـصوت  لجأ  نم  هترايـس  يف  اهتخأ  جوز  عم  بكرت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح

227a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.89  ) ( 376  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- لثم  ريغـصلا  ءاطعإ  ينمزلي  لهف  راطفإلل  ةسردملل  ايموي  افورـصم  ربكألا  يطعأ  ريغـص  يناثلاو  ةـسردملا  يف  امهدـحأ  نادـلو  يدـنع 
ظفح عمتسأ  امهنيب ؟  لدعلا  قيقحتل 

هنأ2- نظف  نومومأملا  هل  حبـسف  ةيناثلا  اهنأ  هنم  اداقتعا  ارهج  ةحتافلا  أرق  ةـثلاثلا  ةـعكرلا  ىلإ  ماق  لوألا  دهـشتلا  ءانثأو  ةـمئألا  دـحأ  انب  ىلص 
ةرم اهذيعنو  تلطب  ةالصلا  هذه  هل :  نيلصملا  دحأ  لاقف  مامإلا  ريحتف  اوحبسف  ةءارقلاب  رهجف  ماق  مث  اوحبسف  دجسف  تادجسلا  ىدحإ  يسن 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  همالك  لهف  ةيناث 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  روص  اهيف  ابتك  نورضحي  دجسملا  يف  نوركاذي  نيذلا  بالطلا  ضعب 

ظفح4- عمتسأ  محفلا ؟  بطحلا و  ىلع  ةاكز  مالسإلا  يف  دجوي  له 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  مالك  هيلع  بوتكم  باجح  سبل  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  هتحص ؟  امو  اهبجأف )  كمأ  كتعد  نإو  بجأف  كوبأ  كاعدف  ةالص  يف  تنك  اذإ  ثيدح (  اذه  له 

هلمع7- هللا  طبحأ  هحفاص  وأ  رمخلا  براش  ىلع  ملـس  نمو  هئايبنأ  ىلع  ىلاـعت  هللا  لزنأ  اـمب  رفك  دـقف  رمخلا  برـش  نم  ثيدـح (  اذـه  لـه 
ظفح عمتسأ  هتحص ؟  امو  ةنس )  نيعبرأ 

ظفح8- عمتسأ  نهل ؟  مكتحيصن  امف  نهيلع  نجوزتي  نأ  نهجاوزأل  ندري  تاجوزلا ال  نم  ريثكلا 

لاملا9- دجأ  مل  نكل  ىرخأ  ةرايس  ءارشل  تررطضاو  اهلطع  رثكو  يترايـس  تلطعت  ةرتفب  جاوزلا  دعب  نكلو  ريـسي  وهو  جاوزلل  الام  تضرتقا 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  يلمع  لهف  ةريثك ،  احابرأو  اريثك  الام  ذخأي  وهو  طيسقتلاب  ةرايس  ءارش  ىلإ  تررطضاف  كلذ  ىلع  دعاسي  يذلا 

ظفح10- عمتسأ  هيلع ؟  ليلدلا  ريصقلا و  بابلجلا  ءادترا  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  اهتاعكر ؟  ددع  مكو  اهيلع  ليلدلا  امو  نيباوألا  ةالص  يه  ام 
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227b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.84  ) ( 383  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةدحاو ؟  ةميلست  وأ  ناتميلست  هيف  ةوالتلا  دوجس  له 

ظفح2- عمتسأ  يلصي ؟  يذلا ال  هاجتا  يلصملا  ىلع  مزلي  اذام  يلصت  ةجوزلا  يلصي و  جوزلا ال  ناك  اذإ 

اهنأ3- مأ  مهنع  ءابتخالاو  مالـسلاو  مالكلا  نم  مهتعطاقم  كلذ  ينعي  له  نكلو  اهمع  نبا  نع  بجتحت  معلا  ةـنبا  نأ  ةعيرـشلا  يف  فورعملا  نم 
ظفح عمتسأ  ةبجحتم ؟  يهو  هيلع  ملستو  هلباقت 

ىلـص4- لوسرلا  نع  درو  امنيب  كيبن )  نم  كنيد ؟  ام  كبر ؟  نم  ثالث (  نع  لأسي  هربق  يف  عضوي  امدنع  تيملا  نأ  حيحـصلا  ثيدحلا  يف  درو 
ىرخأ ةلئسأ  كانه  لهف  ةليوط  ةدم  قرغتست  ربقلا ال  يف  ةثالثلا  ةلئسألاو  روزجلا  رحنت  ام  رادقم  تيملا  نفد  دنع  رظتني  نأب  ملسو  هيلع  هللا 

ظفح عمتسأ  روزجلا ؟  رحن  ةدم  قرغتست 

ظفح5- عمتسأ  كاوس ؟  ريغب  وأ  كاوسب  ءاوس  ءوضولا  دعب  مفلا  نم  مدلا  جورخ  مكح  ام 

ةبطخلا6- لبقو  ةعمجلا  موي  ةالـصلا  لبق  سانلا  ةلاح  ىلع  كلذ  قبطني  فيك  ةيآلا ،  اوتـصنأو )  هل  اوعمتـساف  نآرقلا  ءىرق  اذإو  ىلاعت ( :  لاق 
ظفح عمتسأ  رخآلا ؟  ةءارق  ىلإ  صخش  لك  تصني  اذاملف ال  نآرقلا  نوؤرقي  مهو 

ظفح7- عمتسأ  ءاعدلا ؟  بادآ  يه  امو  ءاعدلا ؟  اهيف  باجتسي  يتلا  نكامألاو  عضاوملا  يه  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةباجتسملا ؟  ةيعدألا  ضعب  ركذ  وجرنو  ميركلا ؟  نآرقلا  ةوالت  بادآ  يه  امو 

ظفح9- عمتسأ  اهئانتقاب ؟  اننوحصنت  يتلا  ةينيدلا  بتكلا  يه  ام 

عمتسأ10- لعفأ ؟  اذام  مأ  ةالـصلا  ةداعإ  يلع  لهف  ناذآلا  تعمـس  يتالـص  نم  تيهتنا  امنيحو  دعب  نذؤي  مل  نذؤملاو  رجفلا  ةالـص  يلـصأل  تمق 
ظفح

ظفح11- عمتسأ  اهدحول ؟  تلص  اذإ  اهتالصب  رهجت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

-12 ، سيمخلاو نينثالا  مايـصب  عوطتلا  ديرأو  ميعنلا  ةنجب  زوفأ  يكل  ةحلاصلا  لامعألا  نم  دوزتلا  ديرأو  يرمع  نم  رـشع  ةسماخلا  يف  ةبلاط  انأ 
تارم ةدـع  اهل  يبلط  تركذ  دـقو  كجوز ،  دـنع  يموص  يجوزتت  امدـنع  يل  تلاقو  قفاوت  مل  اهنكلو  كلذ  يف  اهتنذأتـساو  يتدـلاو  تربخأف 

ظفح عمتسأ  اهل ؟  ةيصعم  يموص  يف  لهف  قفاوت  مل  اهنكلو 

ظفح13- عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب  ضيحملا  نم  لاستغالا  فيك 

228a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.92  ) ( 454  )  ( 281  ) 

 :- تايوتحملا  

ءيش1- يأ  ءارش  يف  يعرش  قح  ربكألا  خألل  لهف  اثانإو ،  اروكذ  دشرلا  نس  نيغلاب  ةثرو  ةرـشع  فلخو  تاونـس  ثالث  ذنم  اهدلاو  ىفوت  ةأرما 
وه ربكألا  خألا  اذهو  عيمجلا  اضرب  ءارشلا  اذه  نأب  املع  عيمجلا  ةحلصمل  ةرايـس  ءارـشب  الثم  ةدجلاو ،  دجلا  لاومأ  ءانثتـساب  ةثرولا  لاومأ  نم 
اذه نوضفري  ةثرولاو  ةثرولا ،  لاومأب  بعلي  هنأ  ةجحب  ءارشلا  اذه  يف  لخدتلا  دحأل  لهف  مهنم ،  ليكوتو  مهاضرب  مهلاومأ  ةرادإ  نع  لوئسملا 
مهل عيمجلا  نأ  عم  حيحـص  اذـه  لهف  طقف  ربكألا  خألا  ثرإ  نم  دـبال  ةرايـسلا  نأب  لوقي  براـقألا  نم  لخدـت  نمم  ضعبلا  نأ  اـمك  لخدـتلا ، 

ظفح عمتسأ  ةرايسلا ؟  هذه  ءارش  يف  ةحلصم 

نإ2- ةرايزلا  هذه  مرحت  لهف  ءاسنلا  نم  روبقلا  تارئاز  نعل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأب  بردـلا  ىلع  رون  تاقلح  ىدـحإ  يف  تعمس 
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ىلإ يرفـس  دـنع  اهربق  ةرايز  دـيرأو  ابيرق  تيفوت  اتخأ  يل  نأ  املع  مطل  وأ  قش  وأ  ةـحاين  نود  مهريغو  براقألا  نم  تاومألل  ءاعدـلل  تناك 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  مرحي  لهف  اهل  ءاعدلاو  مالسلل  نميلا 

لك3- مهل  اهترايز  راركتب  اهجوز  لاومأل  ةرذبم  ربتعت  لهف  مرحملا  دوجو  عم  اهجوز  اضرب  نميلا  يف  ماع  لك  اهبراقأو  اهدـلاو  ةرايز  دـيرت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  جرح ؟  رفسلا  اذخ  يف  لهف  ماع ،  نم  رثكأ  اهمحر  ةلص  عطق  عيطتست  الو  اهجوز  ةقاط  دودح  يف  الإ  فلكي  هنأ ال  املع  ماع ، 

ضيبلا4- ماـيأ  يهو  رـشع  سماـخلاو  عبارلا  مويلا  يف  موصأ  نأ  يل  زوجي  لـهف  رهـش  يأ  نم  رـشع  ثلاـثلا  مويلا  يف  ضيحلا  نم  ترهط  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةيلاتتم ؟  مايألا  هذه  مايص  بجاولا  مأ  طقف  رشع  سماخلا  مايص  يل  زوجي  له  رشع  عبارلا  يف  ترهط  اذإ  اضيأو 

يتلا5- ةدملا  يه  مكو  ةالصلا  رصقي  نأ  هل  زوجي  لهف  الثم  ارهش  فصن  وأ  ارهـش  ثكمو  اهيف  ميقم  وه  يتلا  ةنيدملا  ريغ  ىلإ  ناسنإلا  رفاس  اذإ 
ظفح عمتسأ  لضفألا ؟  وه  امو  اهيف  ةالصلا  رصقي 

ظفح6- عمتسأ  هدعب ؟  مأ  برغملا  ناذأ  لبق  نوكت  لهو  ةعاس ؟  يأ  يفو  ءاسملا  راكذأ  لاقت  ىتم 

ظفح7- عمتسأ  هانعم ؟  امو  لمعت )  مل  ام  اهسفنأ  هب  تثدح  ام  يتمأ  نع  زواجت  هللا  نإ  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةجحلا ؟  يذ  نم  رشعو  رهش  لك  نم  مايأ  ةثالث  مايص  لضف  وه  ام 

ظفح9- عمتسأ  هيلع ؟  هروثعو  هقيدص  نع  هثحب  دنع  كدجأ )  نأ  هللا  ىلع  تقدص  ام  تاملكلا (  هذه  لوق  زوجي  له 

؟ 10- ىرخأ ةعكر  يلـصأ  لهف  تاعكر  ةـثالث  تيلـص  تحبـصأ  دـقو  ةـعكر  ينتتاف  دـق  يننأ  ملعلا  عم  ةـعكر  مامإلا  دازف  برغملا  سانأ  عم  تيلص 
ظفح عمتسأ 

رصعلا11- تقو  يف  الإ  ةساردلا  يهنأ  يننأل ال  اهتقو  يف  رهظلا  ةالصل  انتقو  دجأ  الو  ةيلك  يف  سردأ  لوقي :  يتايفوسلا  داحتالا  يف  ينمي  بلاط 
ظفح عمتسأ  يتسارد ؟  ةدم  تاونس  عبرأ  لاحلا  اذه  ىلع  رمتسأ  فوس  يننأ  املع  اذه  يف  مكحلا  امف  اعم  رصعلاو  رهظلا  يلصأو  أضوتأف 

مان12- اذإ  اصوصخو  مويلا  كلذ  حابص  ةينلا  قطنب  الإ  موصلا  زوجي  لهف ال  رهـشلا  مايـص  لصاوم  هنأب  املع  رحـستي  نأ  نود  ماص  نميف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  مايصلا ،  تيون  لوقي :  الثم  مايصلا  يونيو  روحسلا  تقو  ظقيتسي  ملو 

لثمل13- يتهجاوم  دنع  ينأ  ملعلا  عم  يتالـص  مكح  امف  اهظفل  يف  ئطخأ  وأ  ةملك  ىـسنأ  نآرقلا  نم  روسلا  ىدـحإل  يتءارق  ءانثأو  ةالـصلا  ءانثأ 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  لمكأو  عكرأ  لب  ةءارقلا  عباتأ  ةلاحلا ال  هذه 

ظفح14- عمتسأ  ادمع ؟  سيلو  اوهس  ةيناثلاو  ىلوألا  ةعكرلا  يف  اهسفن  ةروسلا  ةداعإ  مكح  ام 

ظفح15- عمتسأ  ءاملعلا ؟ )  هدابع  نم  هللا  ىشخي  امنإ  ةيآلا (  هذه  حرش  وجرأ 

نيدلا16- اذه  ددسأ  ملو  نيدلاب  نهنم  ذخآ  تنكو  تايولح  نعبي  ءاسن  انتسردم  راوجب  ناك  يرمع  نم  رـشع  ةيناثلا  يف  تنك  امدنع  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  نهب  قدصتأ  له  تالاير )  10 براقي (  ام  وهو 

ظفح17- عمتسأ  ةقدص ؟  هذه  نولوقيو  ماعطلا  نولكأيو  هتيب  يف  تيملا  ىلع  نآرقلا  نوؤرقي  نميف  عرشلا  مكح  ام 

228b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.97  ) ( 407  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ، ةمرحم انأو  يلع  مارحإلا  تاروظحم  نم  هنأب  يملعل  نيزافقلا  سبلأ  مل  ينأ  الإ  لماكلا  يعرشلا  باجحلا  ةيدترم  ةرم  نم  رثكأ  تججح  دقل 
ظفح عمتسأ  روظحم ؟  يهجو  ةيطغت  يف  لهف  الماك ،  يهجو  تيطغو  ةءابعلا  لخاد  يدي  تيفخأ  امنإو 

اذإ2- ةصاخ  مارح  ةأرملل  ةبـسنلاب  براشلاو )  نيدخلاو  ةيحللا  هجولا (  رعـش  ةلازإ  لهف  ةصمنتملاو )  ةصمانلا  هللا  نعل  ثيدحلا (  يف  ءاج  دقل 
ظفح عمتسأ  رظنملل ؟  هوشملا  وأ  يذؤملا  فيثكلاب  سيل  رعشلا  ناك 

ةلاح3- الإ  بابسأ  ضرملا  اذهل  دجوي  الو  يسفن  ضرمب  بيصأ  نكلو  لقعلا  ميلس  أشنو  نيدلاب  ةكسمتم  ةرسأ  يف  أشن  ةنس )   27 غلبي (  باش 
تايـضايرلا ةدام  يف  هبوسرب  ئجوف  تاناحتمالا  ةـياهن  دـعبو  اليلق  الإ  ماني  الو  ةـيوناثلا  ةـلحرملاب  تاناحتمالا  ماـيأ  هسفن  هقاـهرإ  يهو  ةدـحاو 

هتمواقم لواحيف  قرألا  لثم  هسفن  يف  ضرمب  بيـصأ  ةرتفب  كلذ  دعبو  يناثلا  رودلا  يف  حجنف  ةيفيـصلا  ةلطعلا  مايأ  هسفن  ىلع  ددش  اريخأو 
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لاق رخآلاو  يرهق ،  ساوسو  هنإ  هل :  اولاق  ءابطألاو  ةيـسفنلا  تادايعلا  نم  ريثكلا  عجار  هنأ  املع  قيـضب  نآلا  سحيف  حلفي ،  مل  نكلو  ليللاب 
ءانثأ زيكرتلا  مدع  هل  لصحي  انايحأو  هنوحـصنت ؟  اذامبف  ةجيتن  ىلإ  مهلوصو  مدعل  ءابطألا  مالكب  عنتقم  ريغ  نآلا  لازي  الو  يثارو ،  ضرم  هنإ  هل 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نم  ءيش  هيلع  بتكي  لهف  كشلا  وأ  بسلاك  هتدارإ  نع  جراخ  مالك  هنم  ردصي  نايحألا  ضعب  يفو  ةالصلا 

يونـس4- راجإ  لباقم  ةيعارز  ضرأ  ةعطق  تملتـساو  يعارزلا  حالـصإلا  ىلإ  بلطب  ةدلاولا  تمدقتو  تانب  ثالثو  روكذ  ةعبرأ  كرتو  يدلاو  يفوت 
مالتـسا لبق  تاجوزتم  تانبلا  نأب  املع  اهتعارز  ىلع  ةردـقلا  انيدـل  نكي  ملو  ةدجتـسم  اهنأل  ضرألا  ةـعارز  الو  راـجيإلا  دادـس  عطتـست  ملو 

انددسو لاملا  نم  اغلبم  انعمج  تاونـس  نامث  رورم  دـعبو  حالـصإلل  ضرألا  نع  ةدـلاولا  تلزانتو  نسلا  راغـص  تقولا  كلذ  يف  نحنو  ضرألا 
دعبو اضرقو  ةفلـسلا  دصقب  تانبلا  نم  اغلبم  انذخأ  نويدلا  دادس  دنعو  ىرخأ  ةرم  ضرألا  انلمتـساو  ضرألا  صخت  يتلا  نويدـلا  عيمجو  راجيإلا 

ضرألا يف  قاقحتسا  مهل  تانبلا  تاوخألا  لهف  ةدلاولا ،  مساب  تلازال  ضرألاو  رخآ  لجر  نم  نكل  انم  ربكأ  خأ  انلو  لاملا ،  مهل  انعجرأ  ةرتف 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟ 

؟ 5- مهل هيجوتو  ةحيـصن  نم  لهف  اهب  ناميإلاو  اهتئطو  تحت  نوشيعي  سانلا  لازامو  ةرثكب  نينطاوملا  ةفاقث  مغر  لجدـلاو  ةذوعـشلل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  هتبطخ ؟  يف  هسفن  دجمي  بيطخ  ءارو  ةعمجلا  ةالص  مكح  ام 

ىرق7- نـم  ريثـك  يفو  اـنتيرق  يف  ةداـعلا  نـكل  مـيركلا  نآرقلا  يف  ضورفمو  اـهيلع  بـجاو  ةأرملا  باـجح  نأ  مكجماـنرب  نـم  تـمهف  دـقل 
يفكو يهجو  ادع  ام  يمـسج  لماك  رتسأ  يننأب  املع  رمألا  مكح  امف  سانلا  لكل  اههجو  رهظيف  ةأرملل  يعرـش  باجح  دـجوي  نيملـسملا ال 
ةصاخو ليصفتلا  نم  ءيشب  عوضوملا  اذه  يف  انوديفأف  انتيرق  يف  ادج  بعـص  كلذ  نكلو  لماكلا  يعرـشلا  باجحلا  سبل  يبلق  نم  ىنمتأو 

ظفح عمتسأ  لماكلا ؟  باجحلاب  قلعتي  اميف 

عمتسأ8- حيحص ؟  اذه  لهف  اراهن  نيعبرأ  هءاعد  بيجتـسي  هللا ال  نإف  مارح  نم  ةدحاو  ةمقل  لكأ  نم  نأ  ةينيدلا  ةيبرتلا  ذاتـسأ  نم  ةرم  تعمس 
ظفح

وأ9- اهدلاو  وأ  اهجوز  ءاقدصأ  نم  ءاوس  تيبلا  نولخدـي  نيذـلا  بناجألا  عم  اهلزنم  يف  ةأرملا  سولج  انتيرق  يف  ةئيـس  اهنظأ  يتلا  تاداعلا  نم 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  بناجألا  نم  مهريغو  اهلاخ  ءانبأ  وأ  اهمع  ءانبأ 

ظفح10- عمتسأ  ىرخألا ؟  مأ  رفسلا  ءانثأ  اهدنع  ناك  يتلل  دوعي  له  هعوجر  دنعو  نهادحإ  لزنم  نم  هرفس  دنعو  نيتأرما  نم  جوزتم 

ظفح11- عمتسأ  تاجوزلا ؟  نيب  لدعلا  ققحتي  فيك 

ظفح12- عمتسأ  اهنم ؟  ائيش  صقو  نييزتلا )  ىمسي (  امب  هتيحل  نم  ذخأ  نميف  مكحلا  ام 

229a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 413  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

اذام1- اديعب  ناك  اذإو  دجـسملا  ىلإ  بهذي  مأ  لزنملا  يف  ناسنإلا  اهيلـصي  له  ةـبجاو  تناك  اذإو  ملـسم ،  لك  ىلع  ةـبجاو  فوسكلا  ةالـص  له 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟ 

ضيرملا2- سمل  ىلإ  رطـضت  امم  ءاسنلاو  لاجرلل  ربإلا  ءاطعإو  ىحرجلا  ةاوادمب  موقت  ةدايعب  ةضرمم  لمعتو  ةـبجحتم  ةـنس )  26 غلبت (  ةاتف 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيف  لمعلا  اذه  لهف  هريغ ،  اهل  سيلو  اهقزر  ردصم  اذه  نأ  لوقتو 

هلمعتـستو3- ءاوه ،  نع  ةرابع  وهو  فنألاو  مفلا  يف  هلمعتـست  سفنتلا  ىلع  اهدعاسي  اخاخب  ءابطألا  اهل  فصوو  سفنتلا  قيـضب  ةـباصم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  رطفي ؟  خاخبلا  اذه  لهف  ةمئاص ،  يهو  ناضمر  رهش  يف 

ظفح4- عمتسأ  ةاكز ؟  هيلع  لهف  ةنيزلل  هترتشاو  ةنسلا  يف  نيترم  وأ  ةرم  هلمعتسترانيد  فالآ  ةعبرأ  رادقمب  بهذ  اهيدل 

ظفح5- عمتسأ  عرشلا ؟  بسيو  بضغلا  ديدش  مامإ  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  رهشأ ؟  ةتس  نم  رثكأ  اهب  ثكمأو  اهيف  لمعأ  يننأ  عم  ارصق  نوكت  له  ةرخابلا  يف  ةالصلا 
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ظفح7- عمتسأ  ةجرعتم ؟  ةانقلاو  ةالصلا  تقو  ناح  اذإ  ةرخابلا  يف  ةلبقلا  ىلإ  هاجتإلا  نوكي  فيك 

ظفح8- عمتسأ  اضيأ ؟  امهنع  مايصلا  زوجي  لهو  ةافولا ؟  دعب  امهنع  ةالصلا  زوجي  لهف  يلصي  ةدلاولا ال  وأ  دلاولا  ناك  اذإف  سفنألا ،  ىفوتي  هللا 

ظفح9- عمتسأ  نآلا ؟  لعفأ  اذامف  ديعب  نمز  ذنم  مهنع  قعأ  مل  نكلو  ىفوتم  وه  نم  مهنمو  ةايحلا  ديق  ىلع  وه  نم  مهنم  ثانإو  روكذب  تقزر 

اذهب10- تيلصو  تأضوتو  لفسألا  ىلإ  ةرسلا  نم  تلستغا  لب  الماك  الـسغ  لستغأ  ملو  يـسفن  ىلع  تيـشخف  ةدوربلا  ديدش  موي  يف  ابنج  تنك 
ظفح عمتسأ  ةداعإلا ؟  يلع  مأ  ةحيحص  هذه  ةالص  لهف  عوبسأ  ةبارق  تاقوألا  عيمج  لسغلا 

ظفح11- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  اهاضر  عم  اهتادانم  ىلع  ادوعتم  تنك  اذإو  اهل  اقوقع  دعي  اهمساب  ةدلاولا  ةادانم  له 

امف12- نآرقلا  هب  رمأ  ام  يواست  اهنأ ال  رهاظلاو  ةـيدفك  اماعط  نيكاسم  تيطعأو  ضرم  ببـسب  اموي  نيرـشع  براقي  ام  ناـضمر  يف  ترطفأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  وحن  لمعلا 

ظفح13- عمتسأ  ارهج ؟  مأ  ارس  رهجلا  ةعكر  يدؤي  فيكف  ءاشعلا  ةالص  يفرسلا  ةعكر  مامإلا  عم  كردأ  ٍلصم 

ظفح14- عمتسأ  ةينامثلا ؟  فانصألا  نم  مه  لهو  ةاكزلا  مهئاطعإ  بجي  ةمعلاو  معلا  لثم  لهألاو  براقألا  له 

ضرم15- هبو  لمعلا  عيطتـسي  نكلو ال  ةبيرقلا ،  تويبلا  وأ  دجـسملا  ىلإ  باهذلا  لثم  اليلق  ةكرحلا  عيطتـسيو  نسلا  ريبك  نادوسلا  يف  يدـلاو 
عيطتـسأ ةيدوعـسلا ال  يف  انأو  لام  هل  سيل  نكلو  يعـسلاو  فاوطلا  يدؤي  نأ  نكمي  جـحلا  ىلإ  ءيجملا  عاطتـسا  اذإ  ةـليوط  نينـس  همزالي 

ظفح عمتسأ  هنع ؟  جحلا  يل  زوجي  لهف  ينادوس ،  هينج  فلأ  رشع  ةينامث  براقي  ام  فلكي  هنإف  جحلا  غلبم  هل  لاسرإ 

ظفح16- عمتسأ  يلام ؟  نم  دلاولل  يحضأ  نأ  زوجي  له 

229b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.90  ) ( 376  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلإ1- تبهذو  ةرودلاب ،  ةصاخلا  تانومرهلا  ببسب  ةيرهشلا  ةرودلا  اهتأت  ملو  رهشأ  ةعبرأ  تثبلو  رهط  يف  اهجوز  اهقلط  ةنس ) 22  ) غلبت ةأرما 
دكأتلا دعب  الإ  ءاودلا  ذخأت  مل  اهنأ  املع  تركذ  ام  ةلاحلاو  اهتدع  تعطقنا  لهف  تارم ،  ثالث  كلذ  دعب  ةرودلا  اهتتأف  اجالع  تذخأو  ءاسن  ةبيبط 

ظفح عمتسأ  اضيأ ؟  ءاودلا  اذه  ذخآ  تنك  قالطلا  لبقو  لمح ،  دجوي  هنأ ال 

صاخشألا2- ضعب  يناتفأ  اموي  نيثالث  مايص  دعبو  نيعباتتم ،  نيرهش  مايص  بجوتـسي  أطخ  يف  ناضمر  رهـش  يف  عقو  تاونـس  ثالث  لبق  لجر 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  عباتتلا  ققحتو  ةئزجم  ةرتفلا  هذه  نأ 

-3: ) ىلاعت هلوق  ىلع  ادامتعا  لوبقم  اذه  نهلمع  لهف  موصنو  يلـصن  نحن  نلقي  نيذـلا  تاجربتملا  تارفاسلا  ءاسنلا  كلت  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هري ؟ )  اريخ  ةرذ  لاقثم  لمعي  نمو 

ظفح4- عمتسأ  تاينلاب ؟  لامعألا  امنإ  لاقي :  امكو  حصت  له  مامإلا  عم  مات  لكشب  ضئارفلا  ءادأو  عايذملا  فلخ  ةالصلا 

ظفح5- عمتسأ  ةرافك ؟  همزلي  لهف  لبقتسملا  يف  هلمعو  رضاحلا  يف  المع  لمعي  نأ  صخش  فلح  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  هسبل ؟  زوجي  لهف  ناويح  ةروص  يلحلا  يف  ناك  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  زئاج ؟  لمعلا  اذه  له  هيلع  يذلا  نيدلا  اذه  يواسي  اهنمث  ةجاح  وأ  ائيش  هاطعأو  رخآ  صخشل  نيد  هدنع  صخش  ناك  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  نيلصملا ؟  ةلق  ىلإ  يدؤي  امم  دحاولا  يحلا  يف  دجاسملا  ددعت  يف  عرشلا  مكح  ام 

ىتح9- مهكرتأ  مأ  توكسلاب  مهيلع  ريشأ  لهف  مهاري  وهو ال  بطخي  مامإلاو  نوملكتي  اصاخشأ  دجـسملا  ةرخؤم  يف  دجاسملا  دحأ  يف  تظحال 
ظفح عمتسأ  ةبطخلا ؟  يهتنت 

ليجستلا10- ةطساوب  هلقن  نيبو  ةرشابم  ءاوهلا  ىلع  ناذآلا  لقن  نيب  قرف  كانه  لهو  لوقي ؟  ام  لثم  لوقأ  لهف  ةعاذإلا  ربع  نذؤملا  تعمس  اذإ 
ظفح عمتسأ   ؟

ديعي11- له  لاؤسلا  رذعت  اذإو  مأ ال ؟  لأسي  لهف  لمج  مأ  منغ  محل  محللا  له  ةالـصلا  دعب  كشو  ءالمزلا  دـحأ  دـنع  ءاشعلا  ماعط  لوانت  صخش 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا 
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هل12- دازي  رخآلا  جوزتي  امدنعو  ةـقرولا  ىلع  لجـستو  براقألا  ريغو  براقألا  نم  دوقن  هل  عمجي  ناسنإلا  جوزتي  امدـنع  نادوسلا  يف  ةداع  اندـنع 
ةكراشملا وأ  هبحاصل  نفدلا  لبق  تام  اذإ  ناسنإلا  ةمذ  يف  غلبملا  اذه  نوكي  لهو  ةدايزلا ؟  هذه  يف  عرـشلا  مكح  ام  هعفد ،  يذلا  غلبملا  يف 

ظفح عمتسأ  هحارفأ ؟  يف 

ظفح13- عمتسأ  ةرشبلا ؟  نع  ءاملا  نيلزافلا )  لثم (  تانوهدلا  ضعب  بجحت  له 

230a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.08  ) ( 398  )  ( 295  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ليلدلا ؟  عم  مامحلا  يف  ءاجنتسالا  لبق  ةلمسبلا  مكح  ام 

هتـضرقأ2- يذلا  مويلا  كلذ  نم  فلتخا  رالودلا  نمث  نأ  الإ  رالودلاب  غلبملا  در  ىلع  هعم  تقفتاو  رالودلا  ةلمعب  لاملا  نم  ًاغلبم  الجر  تضرقأ  دقل 
ظفح عمتسأ  ابر ؟  ربتعي  قرفلا  اذه  لهف  ريبك ،  رعسلا  يف  قرف  كانه  حبصأو  ةدايزلاب ،  هيف 

ظفح3- عمتسأ  نيسورعلل ؟  نينبلاو )  ءافرلاب  ةرابع (  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةرحسلا ؟  ىلإ  نوبهذي  نيذلا  مكح  امو  رحسلا ؟  لمع  مكح  امو  رحسلا ؟  نم  ةياقولاو  نوصحلا  يه  ام 

ظفح5- عمتسأ  ليللا ؟  مايق  أدبي  ىتم 

ظفح6- عمتسأ  ىرخألا ؟  ةهجلا  عم  اهتيوستب  تمق  اذإ  مثإ  يلع  لهف  رسيألا  ءزجلا  نم  رثكأ  نميألا  ءزجلا  يف  يتيحل  رعش 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  تارابتخالا  يف  شغلاب  ةبلطلا  ضعب  موقي 

ظفح8- عمتسأ  دجهتلا ؟  ةالص  يف  عوكرلاو  دوجسلا  يف  لاقت  يتلا  راكذألاو  ةيعدألا 

امف9- رصعلا ،  لبق  هدلب  ىلإ  هجوتمو  رفاسم  هنأ  ةجحب  ارصق  رصعلا  ىلص  ماق  ةالـصلا  دعبو  رفاسم  وهو  دجاسملا  دحأ  يف  ةعمجلا  لجر  ىلص 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  مكح 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  يف  جرح  نم  هيلع  لهف  ةملسم  ةمداخ  راضحإ  دارأو  امزالم  اضرم  ةضيرم  ةجوز  هدنع  ٌلجر 

بجي11- اذامف  مهعم  ةالـصلا  تلمكأو  تقفأ  مث  يلع  يمغأو  ةخود  يل  لصح  ىلوألا  ةعكرلا  يف  مامإلا  ةءارق  ءانثأو  دجـسملا  يف  رجفلا  تيلص 
ظفح عمتسأ  يلع ؟ 

230b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 417  )  ( 262  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهكرت ؟  ىلع  رمتسا  اذإ  مثأي  لهو  دجسملا ؟  يف  رجفلا  ةالص  كرت  مكح  ام 

نأ2- اهل  زوجي  لهو  ةريـشعلا ؟  نم  براقألاو  جوزلا  ناوخإ  عم  تيبلا  يف  طالتخالاو  فايرألا  يف  نحن  ةـصاخو  بجتحت  يتلا ال  ةأرملا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اهريغو ؟  دايعألا  ةبسانم  يف  وأ  هرفس  نم  داع  اذإ  جوزلا  وخأ  حفاصت 

يه3- يتلا  نويدلا  ديدستو  عيمجلل  ةمئالم  فورظ  داجيإ  لجأ  نمو  ةيـشيعم  فورظو  بابـسأل  ةنـس  نم  رثكأ  هتجوز  نع  باغ  نميف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  لهألا ؟  نم  دعبلاو  بارتغالا  يف  ببس 

ظفح4- عمتسأ  لاجرلل ؟  سأرلا  رعش  ةلاطإ  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  اضيأ ؟  هعامتسا  هتءارقو و  رعشلا  ةباتك  مكح  ام 

جحي6- نأ  زوجي  لهف  ةيضرم  بابـسألو  اهنـس  ربكل  جحلا  عيطتـست  نكلو ال  ةايحلا  ديق  ىلع  اهنأ  عم  هتدلاو  نع  جحلا  ديريو  هسفن  نع  جح  لجر 
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ظفح عمتسأ  اه☛ع ؟ 

هتبحمو7- هللا  ىلإ  اهبرقت  يتلا  ةبحتـسملا  تاـعاطلا  ضعب  ىلإ  اـهداشرإ  وجرتو  هناحبـس  هل  برقتلاو  هللا  قيرط  ىلع  ميقتـست  نأ  دـيرت  تخأ 
ظفح عمتسأ  هاوقتو ؟ 

ظفح8- عمتسأ  هاسنت ؟  ىتح ال  الماك  هظفحل  ةحيحصلا  ةقيرطلا  ىلإ  هيجوتلا  ديرتو  رسيت  ام  هللا  باتك  ظفح  ديرت  تخأ 

ظفح9- عمتسأ  عطنتلا ؟  نع  اديعب  دهزلا  شيعن  فيكو  مالسإلا ؟  رظن  يف  دهزلا  ةقيقح  ام 

احيحص10- مايصلا  نوكي  لهو  ناضمر  يف  اهلامعتسا  يل  قحي  لهف  ريقاقعلا  ةطساوب  الإ  مانأ  الو  اقلطم  مونلا  نم  ينعنم  يسفن  ضرمب  تبـصأ 
ظفح عمتسأ   ؟

كربتلاو11- ةثاغتـسالاو  ةحرـضألا  لوح  فاوط  نم  ةعيرـشلاب  ةـلخم  الامعأ  نولمعي  مهنأل  اهيدـلاو  ةراـيز  نم  هتجوز  عنمي  نأ  لـجرلل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  تايكرشلا ؟  هذه  يف  عوقولا  نم  هتجوز  ىلع  افوخ  عنملا  اذهو  ءايلوألاب 

ظفح12- عمتسأ  دحاو ؟  مالسب  تاعكر  عبرأ  عمج  زوجي  لهو  حيوارتلا  ةالص  تاعكر  ددع  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |  لوألا |   |

231a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.00  ) ( 402  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عرشلا ؟  يف  لصأ  حيباستلا  ةالصو  ةجاحلا  ةالصو  ركشلا  ةالصل  له 

ظفح2- عمتسأ  ماسقأ ؟  رفسلل  لهو  هانعم ؟  امو  ثيدح  اذه  له  باذعلا )  نم  ةعطق  رفسلا  ) 

اهب3- تبو  ةفلدزم  ىلإ  تعجر  مث  ةفرع  مث  ىنم  ىلإ  تبهذ  مث  مودقلا  فاوط  دصقأ  تيعسو  تيبلاب  تفط  ءيـش  لوأو  جحلل  ماعلا  اذه  تبهذ 
ترركو رهظلا  دعب  ىربكلا  ىطـسولا ،  ىرغـصلا ،  ثالثلا  تمجرو  مويلا  يف  تحبـصأو  ىنمب  تبو  ةبقعلا  ةرمج  تمجرو  دـيعلا  موي  تبهذو 

ديعلا موي  لوأ  وه  ةرشع  موي  مويلا  اذه  سفن  يف  هتبسحو  ةثالثلا  قيرـشتلا  مايأ  نم  ديعلا  مايأ  لوأ  هنأل  ينم  نيقي  كلذو  مويلا  سفن  يف  كلذ 
عادولا فاوط  تفط  نأ  دعب  رصعلا  دعب  رشع  يداحلا  موي  ةدج  يف  يلمع  ىلإ  تعجر  تمجر  نأ  دعبو  ديعلا  موي  يناث  وه  رـشع  يداحلا  مويو 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  يلع  له  يل ،  ةبسنلاب  ةياهن  ناك  كلذو 

؟ 4- كلذ يف  مكحلا  امف  كلذ  لـعفف  ةـبقعلا  ةرمج  اـمهنع  يمري  نأ  هنم  اـبلطو  نيتريبك  نيتأرما  دـجو  ةـفرع  نم  ةـفلدزم  ىلإ  عجر  نأ  دـعب  و 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  اذه ؟  ريسفت  امف  اضيأ  اهناوخإ  عمو  اهعم  اريثك  كلذ  رركتيو  ءايشأ  اهنم  بلطي  ىفوتملا  اهدلاو  مانملا  يف  ىرت  ام  اريثك  ةأرما 

ظفح6- عمتسأ  يهنلا ؟  تاقوأ  يه  امو  عفترم ؟  توصب  نوكي  له  مامإلا  ةءارق  ىلع  نيمأتلا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 89نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
61

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7206676

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26762
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح7- عمتسأ  عوكرلا ؟  نم  عفرلا  دعب  ردصلا  ىلع  نيديلا  عضو  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  دجاسلا ؟  هلوقي  ءاعد  يأ  ئزجي  لهو  ةوالتلا ؟  ةدجس  دنع  عورشملا  ءاعدلا  وه  ام 

كرتي6- لهف  ارارم  مهحصن  انايحأ  هعم  يلصي  مهضعبو ال  رجفلا  هعم  يلصي  مهضعب  هدالوأ  هعم  نكـسي  دجاسملا  دحأب  مامإو  رـصبلا  فيفك  لجر 
ظفح عمتسأ  مهنع ؟  دعتبيو  مهنكسل  رواجملا  نكسلا  اذه 

ظفح10- عمتسأ  نيلجرلا ؟  عضوم  كلذكو  ةالصلا  يف  ةحيحصلا  ةفقولا  نوكت  فيك 

ظفح11- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  ءاهتنالا  ىلع  فراش  رهشلاو  عطتسي  مل  اذإو  حيوارتلا ؟  ةالص  يف  ميركلا  نآرقلا  متخ  مامإلا  ىلع  له 

بابـشلا12- دـحأ  لكويو  هتمامإ  نع  ابترم  ضاقتيو  ةرمعلاو  ءالمزلا  عم  تالحرلا  ىلإ  باهذـلا  رثكي  هنأ  الإ  يمـسر  مامإ  وهو  سانلاب  يلـصي  مامإ 
ظفح عمتسأ  لالح ؟  مامإلا  بتار  لهف  رخآ  اموي  بيغيو  يتأي  دق  باشلا  اذهو  هنع  ةالصلل 

ظفح13- عمتسأ  اذه ؟  يف  جرح  هيلع  لهف  همزالي  ضرمل  هتبكر  ىلع  دوجسلا  عيطتسي  نسلا ال  يف  ريبك  لجر 

231b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 373  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

مغرلاب1- يلهأ  نع  ةلصفنم  ةقش  يف  اهنكـسأ  نأ  دقعلا  دنع  يلع  طرتشا  دقو  رهـشأ  ةسمخ  يلاوح  لبق  ينيد  فصن  لامكإب  يلع  هللا  نم  دقل 
طرـشلا ىلع  تقفاو  دـقو  ةـمداخو ،  نيوخأو  يدـلاو  ىوس  هيف  سيلو  ةـفرغ  ةرـشع  ةـعبرأ  يلاوح  هب  ريبـك ،  وهو  يدـلاو  لزنم  دوـجو  نم 

ةلفحو ةقـشلا  ثيثأت  نيب  اـم  لاـير  فلأ  نيناـمث  يلاوح  جاوزلا  فلك  دـقو  لاـير  فلأ  نيعبرأ  براـقي  اـم  هردـقو  رهملا  رخؤم  يلع  طرتشاو 
 ، يلهأ عم  نكـسلا  يف  يتجوز  حراصأ  تأدبو  نكـسلا  طرـش  ىلع  هقفاوأ  مل  ول  تينمت  ةرتفلا  هذـه  دـعب  و  رهملا ،  بهذـلا  ةـميقو  فافزلا 

لكاشملا نم  اهفوخ  كلذ  تللعو  ىودـج  نودـب  نكلو  بيهرتلاب  ةراتو  بيغرتلاـب  ةراـت  تلواـحو  تيبلا  ةعـس  نم  مغرلا  ىلع  تضفر  نكلو 
مل هلل  دـمحلاو  نحنو  يلع :  نونمي  مهنأكو  يل  نولوقي  اهلهأ  ترز  املك  يننأ  ملعلا  عم  امهـضرمل  يلإ  يدـلاو  ةـجاح  عم  اهيأر  ىلع  ترـصأو 

مدعب اهب  جاوزلا  ةمهم  هل  مهليهست  عم  اهتوسكو  اهرهم  يف  مهيلع  ترصق  دق  ينأ  نوريو  سانلا  نم  ريثك  لثم  كنم  بلطن  ملو  كعم  رـصقن 
فيلاكتو ةقـشلا  تركذـت  املكو  مهتنبالو  مهل  هرك  يبلق  يف  راصف  سكعلا  تدـجو  نكلو  اـمهنيب  ةـبحملا  ةـطبار  ىوقت  ىتح  تاـبلطلا  ةرثك 

ضفرت يهو  يلهأ  تيب  ىلإ  لاقتنالا  ىلع  ممصم  يننأ  لاؤسلاف  هللا  مهحماس  يلع  اورثكي  مل  مهنأ  حيحـص  اذه  له  يـسفن  يف  لوقأ  جاوزلا 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ينوحصناو  ينوديفأ  اهطرش  نم  لزانتلل  ةيعرش  ةليسو  كانه  لهو  اهرجهب ؟  موقأ  مأ  اهقلطأ  له  عنصأ  اذامف 

ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  ئزجي  لهف  حبذلا  رضح  نم  ىمسو  حباذلا  مسي  مل  اذإف  ةحيبذلا  ةحابإل  طرش  ةيمستلا  نأ  فرعن 

ظفح3- عمتسأ  لعفت ؟.  اذامف  تباتو  تمدن  تربك  املو  صمنلا  ةبوقعب  اهملع  لبق  اهبجاوح  فتنب  تماق  ةاتف 

ظفح4- عمتسأ  لحلا ؟  امف  ةحتافلا  ةءارق  يف  كشت  كلذكو  انايحأ  امهديعت  ىتح  ءوضولاو  ةالصلا  يف  سواسولا  ةرثك  نم  يناعت  ةاتف 

لوادتم5- مالكلا  اذه  لوقي  لعافلا  هب  حصني  املو  عوضوملا  اذه  هيف  رثكي  سلجم  يف  ناسنإلا  سلجي  امدنع  نكلو  مارح  بذكلاو  ةبيغلا  نأ  ملعأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  يعرشلا  مكحلا  امف  ءيش  هيف  سيلو  اريثك 

ظفح6- عمتسأ  تانمؤملاو ؟  نينمؤملا  نيب  ناتتفالا  نوكي  فيكو  ةيآلا  اوبوتي )....  مل  مث  تانمؤملاو  نينمؤملا  اونتف  نيذلا  نإ  ىلاعت (  لاق 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ةسارح  بلك  ناسنإلا  دنع  ناك  اذإ 

تمق8- اذإف  رـشتنت ،  امدنع  ينيذؤتو  ريعـشلاو  حمقلاك  ةرذلا  لقنب  موقي  يلزنم  لخدتو  ليللا  يف  جرخي  ٌلمن  يلزنم  لوح  دجوتو  ةيدابلا  نم  انأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  يلع  له  اهتويب  بيرختب 

232a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 361  )  ( 226  ) 
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تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

(  3.06  ) ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةءارقلا ؟  دعبو  لبق  نآرقلا  ليبقت  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  هجولا ؟  ىلع  اهب  حسملا  مكح  امو  ننسلاو ؟  ضئارفلا  ةالص  دعب  ءاعدلاب  نيديلا  عفر  مكح  ام 

انبراقأ3- دحأل  يدج  لاق  هرفس  يفو  ارتلجنإ )  ندنل (  يف  جالعلل  يلاخ  عم  رفاس  هيف  ضرملا  لحفتسا  نأ  دعبو  ناطرـسلا  ضرم  يدج  باصأ 
ىلإ ةيضقلا  تلوحتو  اموي  رشع  ةسمخ  دعب  يفوت  ىتح  ةيصولا  هذه  نع  ائيش  ركذي  مل  تيوكلا  ىلإ  عجر  امدنعو  يلاخل  هلام  ثلثب  يصوي  هنأب 

تيبلا نإ  لاق  يلاخ  نأ  الإ  يـضاقلا  مامأ  يلاخل  ثلثلا  ءاطعإ  ىلع  ةـقفاوملاب  يتالاخو  يتدـجو  يتدـلاو  تماق  ثيح  اـهيف  رظنلل  ةـمكحملا 
؟  ةيصولا نمض  نم  تيبلا  ربتعي  لهو  اولعفي ؟  نأ  ةثرولا  ىلع  اذامو  ةيصولا  هذه  حصت  لهف  ثلثلا  نمـض  نم  هئانبأو  يدجل  انكـس  ربتعي  يذلا 

ظفح عمتسأ 

عمتسأ4- جوزلل ؟  لمجتلا  لجأ  نم  ءاسنلل  قرزألا  وأ  رـضخألا  ىلإ  دوسألا  نم  نيعلا  نول  لدـبت  يتلا  ةقـصاللا  تاسدـعلا  لامعتـسا  زوجي  لـه 
ظفح

232b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 345  )  ( 168  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ1- هللا  ناحبس  هل  اولوقي  نأ  نينمؤملا  ىلع  بجي  لهو  لوألا  دهـشتلل  سلجي  نأ  ريغ  نم  ةثلاثلا  ةعكرلا  يف  فقوف  مامإلا  اهـس  اذإ  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  ال ؟ 

ظفح2- عمتسأ  لاعنلا ؟  يف  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  سمشلا ؟  عولط  لبق  حبصلا  دعبو  سمشلا  بورغ  لبق  رصعلا  دعب  دجسملا  تلخد  اذإ  دجسملا  ةيحت  يلصأ  له 

ظفح4- عمتسأ  رفكلا ؟  ىلإ  يدؤي  هعضو  نأب  مهدحأ  ىتفأ  دقف  دجسملا  شرف  هقوف  ضرألا  ىلع  فحصملا  عضو  مكح  ام 

233a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.67  ) ( 383  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهتقيقح ؟  ىدأ  دق  نوكي  لهف  الماك  ملسملا  اهب  تأي  مل  اذإف  ناكرأو  طورش  صالخإلا  ةملكل 

ظفح2- عمتسأ  ةيقرلا ؟  يف  لاقت  يتلا  ةيعدألا  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟  رصقي  نأ  هل  لهف  هدلب  جراخ  يف  ةساردلل  ناسنإلا  بهذ  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  رطفلا ؟  ديعو  مايصلا  يف  نادلبلا  فالتخا  مكح  ام 

233b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.16  ) ( 434  )  ( 277  ) 
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
476876

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314426

تاءاتفتسإ
1678

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281409

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ىرخألا ؟  دجاسملا  ةيقب  نع  رجأ  هل  مارحلا  دجسملاب  فاكتعالا  لهو  هطورش ؟  يه  امو  ناضمر ؟  رهشب  صاخ  فاكتعالا  له 

ظفح2- عمتسأ  فكتعملا ؟  اهلعفي  نأ  بجي  يتلا  رومألا  يه  ام 

ظفح3- عمتسأ  فاكتعالا ؟  يف  لجرلا  لثم  ةأرملا  له 

ظفح4- عمتسأ  ةيحللا ؟  قلح  مكح  ام 

الو5- هدلب  ىلإ  عجري  ىتح  ةيدوعـسلا  وهو  هيف  وه  يذلا  دلبلا  يف  نكمم  ريغ  هب  ءافولا  نأ  ثيح  رذـنلاب  ءافولا  لبق  جـحلا  ةـضيرف  ءادأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  هلمع ؟  فورظل  رفسلا  عيطتسي 

ظفح6- عمتسأ  دوجسلا ؟  ءانثأ  نيديلا  عباصأ  عضو  وه  ام 

اهيلصي7- مأ  رصق  نودب  اعمج  رصعلا  يلصي  مأ  رصعلا  رصقيو  عمجي  نأ  زوجي  له  رصق  نودب  نيميقم  ةعامج  عم  رهظلا  ةالص  رفاسملا  ىلص  اذإ 
ظفح عمتسأ  اهدعوم ؟  يف 

ظفح8- عمتسأ  اعوطت ؟  ةعمجلا  موي  مايص  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  حيحص ؟  هموص  لهو  ءيش ؟  هيلع  لهف  هقير  نم  ائيش  علتبي  دقو  مئاص  وهو  ماكزلاب  ناسنإلا  باصي  انايحأ 

ظفح10- عمتسأ  هءوضو ؟  ضقني  مدلا  اذه  لهو  هترمع ؟  لمكي  لهف  هيف  حرج  نم  مدلا  ضعب  جرخو  رمتعملا  لستغا  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  ظفحلا ؟  مأ  ةءارقلا  دوصقملا  له  اهؤرقت )  ةيآ  رخآ  دنع  كتلزنم  نإف  لترت  تنك  امك  لترو  قتاو  أرقا  ثيدحلاب (  دوصقملا  ام 

ظفح12- عمتسأ  هل ؟  ءاعدلاو  رافغتسالا  يفكي  لهف  هنم  للحتلا  عطتسي  ملو  رخآ  اصخش  صخش  باتغا  اذإ 

234a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 405  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالص ال1- لك  دعب  أرقيو  هيدلاول  وعديو  لفاونلاو  رتولا  يلصيو  ةعكر  ةئام  ليللاب  يلصيو  ةعامجلا  عم  يلـصيو  ةالـصلا  ىلع  ظفاحيو  نيدتم  لجر 
يلصيو رصبي  ىمعأ ال  وهو  تاعكر  نامث  ىحضلا  ةالص  يلصيو  ريدق  ءيـش  لك  ىلع  وهو  دمحلا  هلو  كلملا  هل  هل  كيرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا  اذه  لهف  ةكرحلا  عيطتسي  هنأل ال  اسلاج 

تيفوت2- امل  ىتح  ريخلا  باحـصأ  نم  الإ  يترـسأ  ىلع  هب  فرـصأ  بتار  يل  سيلو  لمعلا  نع  لطاعو  ريقف  انأو  ةريثك  لاومأ  هيدل  ينغ  خأ  يل 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  عرشلا  يأر  ام  انترايزب  موقي  ةرايزلا ال  ىتح  يتخأو  يخأو  انأ  هنم  ءيش  انطعي  ملو  ثرإلا  لك  ذخأ  يتدلاو 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟  عرشي  له  ةلفان  ةالصلا  هذه  لعجو  ءيش  نايسن  وأ  رمأ  هل  ثدح  مث  ةضيرفلل  ربك  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  اهتوخإو ؟  اهدلاو  دنع  تناك  اذإ  ةأرملل  ةبسنلاب  ريصقلا  مكلا  يف  مكيأر  ام 

ظفح5- عمتسأ  ءاسنلل ؟  ةبسنلاب  ءانحلا  ريغ  ءارمح  ةغبصب  دوسألا  رعشلا  غبص  مكح  ام 

نوذخأيو6- اهجوز  ناوخإ  لخديو  خبطملا  لخادب  لمعت  نوكت  امدنعو  اهجوز  ناوخإ  دجوي  تيبلا  يفو  اهجوز  لهأ  تيب  يف  نكـست  ةجوزتم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  اذه  يف  لهف  لمعلا  لجأ  نم  نيديلا  الإ  يعرشلا  باجحلا  ةبجحتم  نوكت  خبطملا  نم  ائيش 

-7 ( فطعلاب ىمـسي (  اباتك  بتكي  بتاك  كانه  لاقيو  اهجوز  ةيؤر  هركتو  اهلهأ  دنع  لماح  يهو  اهل  جوزلا  بح  عم  اهجوز  هركتو  ةـجوزتم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  هلعف ؟  عرشي  لهف  جوزلا  بحت  ةجوزلا  لعجي  نأ 

سانلا8- نيب  ةرـشتنم  ةداع  هذـهو  اهل  امارتحا  نكلو  اهل  اميظعت  سيل  كلذو  اهيلع  ملـسنو  فقن  ةأرما  انيلع  لخدـتو  سلجم  يف  نوكن  امدـنع 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  زوجي  لهف 

ظفح6- عمتسأ  رذع ؟ )  نم  الإ  هل  ةالص  الف  بجي  ملف  ءادنلا  عمس  نم  ثيدح (  ىنعم  ام 
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234b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 375  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  نيلصملا  ىلع  شوشيف  ةالصلا  لبق  نآرقلا  ةءارقب  نورهجي  دجاسملا  ضعب  يف  ةوخإلا  ضعب 

ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  لمعلا  وأ  مونلا  ببسب  هدعوم  نع  ةعاس  فصن  ناذألا  نورخؤي  نينذؤملا  ضعب 

الو3- تايحتلا  الو  ةحتافلا  ةءارق  فرعت  اهنأ ال  نيبت  ةالصلا  يف  أرقت  اذام  نع  اهلاؤس  دنع  نكلو  يلصتو  موصت  ةديج  اهتحـص  نسلا  ةريبك  زوجع 
ظفح عمتسأ  رمألا ؟  اذه  يف  مكتحيصن  امف  كلذل  بيجتست  اهميلعت ال  ةلواحم  دنعو  تاعكرلا  ددع  الو  حيبستلا 

عجر4- املو  لجرلا  لاخل  هلام  ثلثب  ىضري  هنأ  هبراقأ  دحأل  دجلا  لام  هرفس  يفو  جالعلل  ندنل  ىلإ  ثعبو  ناطرـسلا  ناضرم  هدج  باصأ  لجر 
ةدـجلاو ةدـلاولا  تماـق  ثيح  اـهيف  رظنلل  ةـمكحملا  ىلإ  ةيـضقلا  تلوحتو  دـجلا  ىفوت  ىتح  ةيـصولا  هذـه  نع  ائيـش  ركذـي  مل  تيوكلا  ىلإ 

لهف ثلثلا  نمص  نم  هئانبأو  دجلل  انكـس  ناك  يذلا  تيبلا  نإ  لاق  لاخلا  نأ  الإ  يـضاقلا  مامأ  لاخلل  ثلثلا  ءاطعإ  ىلع  ةقفاوملاب  تالاخلاو 
ظفح عمتسأ  ةيصولا ؟  نمض  نم  تيبلا  ربتعي  لهو  هلعف ؟  ةثرولا  ىلع  اذامو  ةيصولا ؟  هذه  حصت 

ظفح5- عمتسأ  جوزلل ؟  لمجتلا  لجأ  نم  قرزألا  وأ  رضخألا  ىلإ  رومألا  نم  نيعلا  نول  لدبت  يتلا  ةقصاللا  ةسدعلا  لامعتسا  زوجي  له 

لوقت6- تناكو  اهسفن  يف  مكحتت  تناك ال  دقف  اهتقو  مظعم  ةراهط  ريغ  ىلع  اهنوك  ببـسب  يلـصت  تناك ال  ةريخألا  اهمايأ  يفو  يتدلاو  تيفوت 
كلذ عمو  ةكرحلا  عيطتست  الو  رهش  نم  رثكأ  اشارف  اهطقسأ  اديدش  ناك  اهضرم  نأ  املع  طرشلا  اذهل  ةدقاف  انأو  ةراهط  بلطتت  ةالـصلا  نإ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  اهتيمهأب  يملعل  ةالصلاب  اهيصوأ  تنك 

ةنجلا7- لوخد  يف  لمألا  تدقف  كلذبو  ةـنجلا  حـير  دـجي  هادـلاو ال  قع  نم  نإ  هل  ليقف  امهل  هقوقعل  هيلع  نابـضاغ  امهو  هادـلاو  ىفوت  صخش 
ىلاعت هللاو  امهنع  ةـقدصلاو  رافغتـسالاو  ءاعدـلاب  توملا  دـعب  امهاضرإ  عيطتـست  كنإ  رخآ :  هل  لاق  هللا  ةـمحر  نم  سأـيب  باـصي  ـال  يكلو 
عرشلا نم  لصأ  اذه  همالكل  لهف  رفغيس  هللا  نإف  كنع  ايضر  نإف  امهلجأ  نم  اذكو  اذك  تلعف  كنأب  كيدلاو  ربخيو  ةمايقلا  موي  امكنيب  عمجيس 

ظفح عمتسأ   ؟

235a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 370  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

وه1- امو  تاومألاب ؟  لسوتلاو  ءايحألاب  لسوتلا  نيب  قرفلا  اـمو  نيحلاـصلاو ؟  ءاـيبنألاو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  هاـجب  لـسوتلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  زئاجلا ؟  لسوتلا 

ةرم2- هارأ  يننأ ال  املع  لعفأ ؟  اذامف  انايحأ  ةدايزلابو  انايحأ  صقنلاب  نئابزلا  نم  باسحلا  يف  انايحأ  ئطخأ  نأ  ثدـحيو  ىولح  لحم  يف  لمعأ 
ظفح عمتسأ  ىرخأ ؟ 

يرتشملل3- ميدقلا  نم  ديدجلا  نييبت  نم  دبال  لهو  اذه ؟  يف  ءيـش  كانه  لهف  دسافلا  ريغ  ميدقلا  عم  اهنم  ديدجلا  طلخأف  عئاضبلا  ضعب  ينيتأت 
ظفح عمتسأ   ؟

له4- كلذ  نم  لقأب  تبكر  اذإ  لهف  مويلا  يف  تالاير  ةتس  ىلإ  ةسمخ  نم  لحملا  باسح  نم  تالصاوملا  نمث  ذخأ  يف  لمعلا  بحاص  تنذأتسا 
ظفح عمتسأ  قرفلا ؟  ذخآ  نأ  يل  قحي 

ديزأ5- وأ  يلام  ةاكز  فصن  مهيطعأو  هلـضف  نم  هللا  ينقزر  دـقو  مهتايح  تابلطتم  يفكت  مهبتاور ال  نكل  نوفظوم  نودـشار  نوغلاب  ةوخإ  يل 
ظفح عمتسأ  فرصتلا ؟  اذه  عرشي  لهف  نيكاسملاو  ءارقفلا  ىلع  يقابلاو 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3736
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3736
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57341
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57341
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57342
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57342
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57343
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57343
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57344
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57344
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57345
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57345
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57346
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57346
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57347
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57347
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3737
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3737
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57348
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57348
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57349
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57349
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57350
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57350
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57351
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57351
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57352
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57352
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


الاير☞- نيـسمخ  لدبتـسي  نأك  امهدحأ  يف  ةدايزلاو  لضافتلا  عم  ةيندعم  ىرخأ  عم  ةلمعلا  لادبتـسا  زوجي  هنأب  ملعلا  لهأ  دحأ  نم  ىوتف  تعمس 
ظفح عمتسأ  زاوجلا ؟  يف  ةلعلا  حضوت  عم  اذه ؟  يف  مكحلا  امف  ةيندعم  نيعبرأو  نامثب  ةيقرو 

ام7- هلام  ةاكز  نم  اهاطعأ  اذإـف  دـحاو  ءاـعو  يف  نوبرـشيو  نولكأـي  دـحاو  ناـكم  يف  ةدـلاولا  عم  شيعتو  ةـجوزتم  ريغ  ةريبك  تخأ  هل  لـجر 
ةدلاولا لكأت  دقف  اذه  مرحي  لهف  اهيلع  قفني  يتلا  ةدلاولا  لامب  لاملا  اذه  طلتخاو  ءيـش  يف  لمعت  اهنأ ال  اميـس  ةشيعملا ال  ىلع  اهدـعاسي 

ظفح عمتسأ  لاملا ؟  اذه  نم 

235b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 408  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

لـسوتلاو1- ءايحألاب  لسوتلا  نيب  قرفلا  نع  لأسأو  نيحلاصلاو  ءايبنألاب  لسوتلا  كلذـكو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  هاجب  لسوتلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  زئاجلا ؟.  لسوتلا  وهامو  تاومألاب 

نئابزلا2- عم  باسحلا  يف  ءاطخألا  نم  ًاـضعب  كاـنه  نوكي  نأ  ثدـحيو  ىولح  عئاـب  يأ  ىولح  لـحم  يف  لـمعأ  خيـشلا  ةليـضف  لـئاسلا :  لوقي 
عمتسأ نيروجأم ؟.  ينوهجوو  ينوحـصناف  ىرخأ  ةرم  صاخـشألا  ىرأ  يننأب ال  ًاملع  لعفأ  اذامف  ىرخأ  نايحأ  يف  ةداـيزلابو  ًاـنايحأ ،  صقنلاـب 

ظفح

له3- نابرخ  الو  دساف ،  ءيـش  هيف  سيل  ميدقلا  اذه  نأب  ًاملع  دـيدجلا  عم  ميدـقلا  طلخأف  عئاضبلا  ضعب  ينيتأي  خيـشلا  ةليـضف  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ميدق ؟.  اذهو  ديدج  اذه  لوقأف  يرتشملل  نيبأ  نأ  دبال  لهو  اذه ؟.  يف  ءيش  كانه 

مويلا4- يف  تالاير  ةتـس  ىلإ  ةسمخ  نم  كل  يل  لاق  دقو  لحملا ،  باسح  نم  تالـصاوملا  نمث  ذـخآ  نأ  لمعلا  بحاص  تنذأتـسا  ًاضيأ :  لوقي 
ظفح عمتسأ  قرفلا ؟.  ذخآ  نأ  يل  قحي  له  كلذ  نم  لقأب  بكرأ  امدنع  لهف 

هلـضف5- نم  هللا  ينقزر  دـقو  مهتايح  تابلطتم  يفكت  بتاور ال  نم  هنوضاـقتي  اـم  نكلو  نيفظوتم  نيدـشار  نيغلاـب  ةوخإ  يل  لـئاسلا :  لوقي 
ملظ هيف  لهو  فرـصتلا  اذه  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  امف  نيكاسملاو  ءارقفلا  ىلع  هعزوأ  يقابلاو  ديزي  وأ  يلام  ةاكز  فصن  مهيطعأو 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوتفأ  ءارقفلل 

ظفح6- عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اذه  يف  نولخدي  بألاو  مألا 

نأك7- امهدحأ  يف  ةدايزلاو  لضافتلا  عم  ةيندعم  ىرخأب  ةـيقرولا  ةـلمعلا  لادبتـسا  زوجي  هنأب  ملعلا  لهأ  دـحأ  نم  ىوتف  تعمـس  لئاسلا :  لوقي 
اوجرأف زوجي  اذه  ناك  نإو  اذه  يف  خيـشلا  ةليـضف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  امف  ةـيندعم ،  نيعبرأو  ةـينامثب  ةـيقرو  لاير  نيـسمخ  لدبتـسي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكباثأ  كلذ  يف  ةلعلا  عيضوت 

ةاكز8- نم  اهتيطعأ  اذإف  دحاو  ءاعو  يف  نوبرـشيو  نولكأيو  دحاو  ناكم  يف  يتدـلاو  عم  شيعتو  ةـجوزتم  ريغو  ةريبك  تخأ  يل  لئاسلا :  لوقي 
ةهبش وأ  ةمرح  هيف  لهف  اهيلع  قفنأ  يتلا  يتدلاو  لامب  لاملا  اذه  طلتخاو  ءيش  يف  لمعت  اهنأ ال  اميـس  الو  ةشيعملا  ىلع  اهدعاسي  ام  يلام 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوتفأ  ًاعم  مهتشيعمل  ًارظن  لاملا  اذه  نم  يتدلاو  لكأت  دقف 

236a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 366  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

ةنسح1- ةعدب  دجوت  لهو  عدبلا ؟  نم  هنأ  مأ  عرشي  لهف  بارـشلاو  لكألا  نم  عاونأب  نوتأي  هللا  باتك  متخ  دنع  انتنيدم  يف  ديلاقتلاو  تاداعلا  نم 
ظفح عمتسأ  ةئيس ؟  ةعدبو 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57353
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57353
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57354
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57354
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3738
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3738
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57355
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57355
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57356
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57356
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57357
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57357
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57358
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57358
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57359
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57359
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57360
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57360
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57361
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57361
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57362
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57362
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3739
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3739
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57363
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57363
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح2- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  كوستلا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةبطخ  ءانثأ  كوستلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  اربكتم ؟.  ناسنإلا  نوكي  فيكو  ربكلا ؟  وه  ام 

لجأ5- نم  ةـكم  ىلإ  عجر  مث  رهظلا  ايلـص  يلاتلا  مويلا  يفو  ةدـج  ىلإ  اهجوت  رـشع  يناثلا  مويلا  تارمجلا  اهيمر  دـعبو  اهجوز  عم  تجح  ةاـتف 
ديدجت عطتـست  ملو  بناجألا  لاجرلا  ضعب  ةـجوزلا  تحفاص  ةدـج  ىلإ  ةرداغملا  لبق  نكلو  ةـماقإلا  ناكم  ىلإ  هاجتالا  مث  نمو  عداولا  فاوط 

اهل زوجي  لهف  ةرافك  كانه  ناك  نإو  اهيلع ؟. بترتي  اذامو  اهفاوط ؟. مكح  امف  ةلاحلا  كلت  ىلع  يمأو  عادولا  فاوط  تيبلاب  تفاطو  اهءوضو 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  نيدهاجملا  ىلإ  اهتميق  لاسرإ 

236b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 373  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءايحألا ؟  عمسي  لهو  تيملا  ديفت  روبقلا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  له 

ظفح2- عمتسأ  اليلق ؟ "  انمث  يتايآب  اورتشت  الو  ةيآلا "  هذه  ريسفت  ام 

ظفح3- عمتسأ  نجاودلا ؟  ةعرزم  ةاكز  نوكت  فيك 

ظفح4- عمتسأ  ةبذاكلا ؟  نيميلاب  هتعاضب  قفنأ  نم  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ليترتلا ؟  ىلع  هتردق  مدعل  هلتري  ملو  نآرقلا  أرق  نم  مكح  ام 

عمتسأ6- ةلوبقم ؟  يتالص  لهف  ةدئاف  نود  نكلو  ناطيـشلا  نم  ذوعتأو  يـسفن  يف  ملكتأ  ينلعجي  امم  ةالـصلا  يف  ناطيـشلا  سواسوب  رعـشأ 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  ناتذوعملا ؟  اهعم  أرقي  مأ  اهدحول  صالخإلا  ةروس  رتولا  ةالص  يف  ةريخألا  ةعكرلا  يف  أرقت  له 

مل8- يننأ  املع  الفط  تبجنأو  ةالصلا  يف  ةمظتنم  ريغ  نكلو  يلصت  يتجوزو  يلـصأ  نكأ  مل  يتجوز  ىلع  دقعلا  دنعو  تاونـس  عبرأ  ذنم  تجوزت 
الطاب ناك  اذإو  مأ ال ؟  هتداعإ  بجتو  الطاب  ربتعي  دقعلا  له  نكلو  اهيلع  ظفاحأ  هلل  دمحلاو  نآلا  انأو  الساكت  امنإو  دوحج  نع  ةالصلل  اكرات  نكأ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نم  لفطلا  فقوم  امف 

237a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 458  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  دهاعت  نوكي  فيك 

ظفح2- عمتسأ  ةاماحملا ؟  يف  عرشلا  مكح  ام 

الو3- اهلمع  لحم  يف  اهتالص  ةيدأت  عيطتست  الو  ةفظوم  اهنأل  رصعلا  عم  رهظلا  يلصت  ءاتشلا  لصف  يف  نكلو  هللا  دمحتو  بتاورلا  يلـصت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اذام ؟  مأ  ةضيرفلا  لبق  اهعمجأ  له  رصعلاو  رهظلا  هبتار  يلصأ  فيكف  ةفاسملا  دعبت  ةالصلل  اهتيب  ىلإ  جورخلا  اهناكمإب 

ظفح4- عمتسأ  ميظعلا ؟ )  هللا  قدص  لوق (  زوجي  له  اهيلت  يتلا  روسلاو  ةحتافلا  ةروس  ةءارق  نم  ءاهتنالا  دبع 

عمتسأ5- اذه ؟  هلمع  حصي  لهف  هبيج  يف  اهلمحي  نايحألا  ضعبو   ، نايحألا ضعبل  طقف  اهب  ظفتحي  امنيب  اهـسبلي  هنكل ال  ةـيبهذ  ةدالق  يخأ  كلمي 
ظفح

ناولألا6- نم  نوكي  نأ  زوجي  الو  ةحتافلا  ناولألا  نم  وأ  نوللا  ضيبأ  نوكي  نأ  بجي  ةالصلا  ةيدأت  ءانثأ  ةأرملل  ةبـسنلاب  سأرلا  ءاطغ  نأ  تعمس 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57364
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57364
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57365
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57365
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57366
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57366
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57367
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57367
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3740
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3740
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57368
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57368
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57369
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57369
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57370
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57370
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57371
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57371
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57372
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57372
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57373
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57373
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57374
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57374
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57375
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57375
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3741
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3741
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57376
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57376
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57377
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57377
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57378
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57378
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57379
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57379
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=57380
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=57380
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا  مكح  امف  ةقماغلا 

ظفح7- عمتسأ  ةنس ؟  مرحم  رهش  نم  لوألا  موص  لهو  يلصي ؟  وهو ال  ناضمر  موصي  نم  مكح  ام 

ىلع8- برغملا  ىتح  مانو  يلصي  ملو  لستغي  ملو  مان  مث  كاسمإلا  ىون  ناذألا  دعبو  رحست  مث  روحسلا  تقو  لبق  ةبانج  ىلع  نوكي  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح6- عمتسأ  حالفلا ؟ )  ىلع  يح  لاق (  اذإ  الإ  ةالصلا  ىلإ  مايقلا  بحتسي  نذؤملا ال  نذأ  اذإ  حيحص  له 

ظفح10- عمتسأ  هئاهتنا ؟  دعب  مأ  ناذألا  ءانثأ  وه  له  برشلاو  لكألا  نع  ناسنإلا  كسمي  ىتم 

ظفح11- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ديشانألا  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  ديدحلا ؟  متاخ  سبل  مكح  امو  ةلالجلا ؟  ظفل  هيلع  شوقنم  متاخ  سبل  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  هللا ؟ )  لوسر  ادمحم  نأ  دهشأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  لوقت (  نأ  زوجي  ناذألا ال  اهعامس  دنع  ضئاحلا  ةأرملا  نأ  حيحص  له 

ظفح14- عمتسأ  دحاو ؟  ماعط  نم  اولكأيو  اوسلجي  نأ  اهتاوخأو  اهمألو  اهل  زوجي  لهف  مصأو  مكبأ  لجر  نم  ةجوزتم  تخأ  اهل  ةأرما 

ظفح15- عمتسأ  هلسغل ؟  مارحإلا  سابل  رييغت  زوجي  له 

237b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 350  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

نع1- لأسأو  نيحلاصلاو  ءايبنألاب  لسوتلا  كلذكو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  هاجب  لسوتلا  مكح  ام  خيـشلا  ةليـضف  لوقي  لسوتلا  نع  هلاؤس 
ظفح عمتسأ  زئاجلا ؟.  لسوتلا  وه  امو  تاومألاب  لسوتلا  نيبو  ءايحألاب  لسوتلا  نيب  قرفلا 

نايحأ2- يف  ةدايزلابو  ًانايحأ  صقنلاب  نئابزلا  عم  باسحلا  يف  ءاطخألا  نم  اضعب  كانه  نوكي  نأ  ثدـحيو  ىولح  عئاب  يأ  ىولح  لـحم  يف  لـمعأ 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوهجوو  ينوحصناف  ىرخأ  ةرم  صاخشألا  ىرأ  يننأب ال  ًاملع  لعفأ  اذامف  ىرخأ 

اذه3- يف  ءيش  كانه  له  نابرخ  الو  دساف  ءيش  هيف  سيل  ميدقلا  اذه  نأب  ًاملع  ديدجلا  عم  ميدقلا  طلخأف  عئاضبلا  ضعب  ينيتأي  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  ميدق ؟.  اذهو  ديدج  اذه  لوقأف  يرتشملل  نيبأ  نأ  دبال  لهو 

بكرأ4- اذإ  لهف  مويلا  يف  تالاير  ةتـس  ىلإ  ةسمخ  نم  كل  يل  لاق  دقو  لحملا  باسح  نم  تالـصاوملا  نمث  ذخآ  نأ  لمعلا  بحاص  تنذأتـسا 
ظفح عمتسأ  قرفلا ؟.  ذخآ  نأ  يل  قحي  له  كلذ  نم  لقأب 

هلـضف5- نم  هللا  ينقزر  دـقو  مهتايحل  تابلطتم  يفكت  بتاور ال  نم  هنوضاقتي  اـم  نكلو  نيفظوتم  نيدـشار  نيغلاـب  ةوخا  يل  لـئاسلا :  لوقي 
ملظ هيف  لهو  فرـصتلا  اذه  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  امف  نيكاسملاو  ءارقفلا  ىلع  هعزوأ  يقابلاو  ديزي  وأ  يلام  ةاكز  فصن  مهيطعأو 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوتفأ  ءارقفلل 

ظفح6- عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  ةاكزلا  فراصم  يف  نولخدي  بألاو  مألا  له 

نأك7- امهدحأ  يف  ةدايزلاو  لضافتلا  عم  ةيندعم  ىرخأب  ةـيقرولا  ةـلمعلا  لادبتـسا  زوجي  هنأب  ملعلا  لهأ  دـحأ  نم  ىوتف  تعمـس  لئاسلا :  لوقي 
حيضوت وجرأف  زوجي  اذه  ناك  نإو  اذه  يف  خيشلا  ةليضف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  ةيندعم ،  نيعبرأو  ةينامثب  ةيقرو  لاير  نيسمخ  لدبتسي 

ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكباثأ  كلذ  يف  ةلعلا 

ةاكز8- نم  اهتيطعأ  اذإف  دحاو  ءاعو  يف  نوبرـشيو  نولكأيو  دحاو  ناكم  يف  يتدـلاو  عم  شيعتو  ةـجوزتم  ريغو  ةريبك  تخأ  يل  لئاسلا :  لوقي 
ةهبش وأ  ةمرح  هيف  لهف  اهيلع  قفنأ  يتلا  يتدلاو  لامب  لاملا  اذه  طلتخاو  ءيش  يف  لمعت  اهنأ ال  اميـس  الو  ةشيعملا  ىلع  اهدعاسي  ام  يلام 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوتفأ  ًاعم  مهتشيعمل  ًارظن  لاملا  اذه  نم  يتدلاو  لكأت  دقف 

238a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  2.68  ) ( 406  )  ( 257  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ردقلاو ؟  ءاضقلا  نيب  قرفلا  ام 

ظفح2- عمتسأ  اذه ؟  عرشي  له  انيلتبي )  هللا ال  نحتمي -  هللا ال  نولوقي (  ةماعلا  ضعب 

هيلع3- بجي  لهف  امئان  هرهظ  ىلع  هشارف  يف  امئاد  ىقبيو  ةـكرحلا  عيطتـسي  مسجلا ال  نم  لوألا  ءزجلا  يف  ماـت  للـشب  ناـسنإلا  بيـصأ  اذإ 
؟  هلوح نمب  مات  ٍيعو  ىلع  نوكي  اهيف ال  ظقيتسي  يتلا  ةليلقلا  تالاحلا  يفو  ةراهط  ىلع  ءاقبلا  عيطتـسي  هنأ ال  املع  أضوتي ؟  فيكو  ةالـصلا 

ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  ةدكؤم ؟  ةباجإلا  تناك  هدعب  وأ  ءاعدلا  لبق  ناسنإلا  اهلمع  اذإ  يتلا  لامعألا  يه  ام 

غيلبت5- يفكي  لهف  يئايحل  كلذو  ىلاعت  هللا  ىلإ  ةوعدـلل  غيلبتلا  يف  يفاكلا  ملعلا  غلبأ  مل  ينأ  يـساسحإ  مغر  لوقت :  يعرـشلا  ملعلل  ةـبلاط 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  ليلقلا 

ظفح6- عمتسأ  نيدربلاب ؟  يمس  اذامل  ةنجلا )  لخد  نيدربلا  ىلص  نم  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق 

ءاج7- دقو  هدـبع )  ىلع  هتمعن  رثأ  ىري  نأ  بحي  هللا  نإ  اضيأ (  لاقو  لامجلا )  بحي  ليمج  هللا  نإ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق 
مهانغ عم  نكسملاو  سبلملاو  لكأملا  يف  مهفشقتو  مهنع  هللا  يـضر  مهدعوو  مهدهز  نم  ةيـسردملا  بتكلا  يف  ةباحـصلا  ضعب  ريـس  يف 

ام اذـه  يف  لهف  هدـنع  نيذـلا  هناملغو  هنايبص  سبالم  لثامت  سبـالم  سبلي  هنع  هللا  يـضر  فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  نإ  ىتح  مهلاومأ  ةرثكو 
يف ءاش  ام  لكأيو  سبلي  نأ  هل  مأ  ةيداملا  هتلاحل  ابـسانم  هرهظم  نوكي  نأ  رـسوملا  ينغلا  ىلع  لهو  نيقباسلا ؟  نيثيدـحلا  موهفم  ضراعي 

ظفح عمتسأ  ثدحف ؟ )  كبر  ةمعنب  امأو   ) ةيآلا يف  هللا  معنب  ثدحتلاب  رمألا  ىنعم  امو  ةليخم ؟  الو  فرس  نودب  يمالسإلا  عرشلا  دودح 

ظفح8- عمتسأ  لزاونلا ؟  تونق  يف  لاقت  يتلا  ةيعدألا  يه  ام 

عمتسأ6- رافغتسالا ؟  اذه  ةغيص  امف  اجرف ).....  مه  لك  نمو  اجرخم  قيـض  لك  نم  هل  هللا  لعج  رافغتـسالا  مزل  نم  ثيدحلا (  ىنعم  يف  درو 
ظفح

ظفح10- عمتسأ  نيلئاسلا ؟ )  هتيطعأ  ام  لضفأ  هتيطعأ  يتلأسم  نع  نآرقلا  هلغش  نم  ثيدح (  ةحص  ام 

هللا11- الإ  هلإ  لاق ال  نم  لاق (  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نإف  ةـنجلا ،  نولخدـت  هللا  الإ  هلإ  اولوق ال  انل :  نولوقي  لاجرلا  ضعب  دـجوب 
ظفح عمتسأ  باوص ؟  ىلع  مه  لهف  لمع  الب  الوق  ةنجلا )  لخد 

ظفح12- عمتسأ  لعفت ؟  اذام  اليوط  رعشلا  ناك  اذإو  سأرلا  حسم  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

ةعاذإ13- نم  وأ  ةينيدلا  ةطرشألا  نم  هتعمـس  وأ  ةيعرـشلا  بتكلا  نم  هتأرق  امم  فرعأ  امب  هبيجأ  لهف  عرـشلا  رومأ  نم  رمأ  يف  دحأ  ينلأس  اذإ 
ظفح عمتسأ  ملعأ ؟  ال  هل :  لوقأ  وأ  نآرقلا 

238b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 366  )  ( 238  ) 

 :- تايوتحملا  

حبـصأو ال1- لجرلا  اذه  ريغت  ماوعأ  ةثالث  ذنم  نكلو  لافطأ  ةثالث  هنم  اهلو  تاونـس  سمخ  ذـنم  ةـلئاعلا  نم  هل  بيرق  نم  ةـجوزتم  تخأ  هل  لجر 
وهو هنم  قالطلا  بلطت  نأ  ةجوزلل  قحي  لهف  هلافطأو  هتجوز  ىلع  قفني  الو  ليللا  فصتنم  دعب  تيبلا  ىلإ  عجريو  رمخلا  برـشيو  هتيبب  مزتلي 

ظفح عمتسأ  ادج ؟  ةروسيم  هتلاح  نأ  عم  قالطلا  ضفري 

ليبقت2- وأ  مالسب  هعدوأ  ملف  نفدلل  زهجيو  ٌنفكم  وهو  هدلاو  عيدوتل  هبراقأ  دحأ  هاعدتسا  نفدلل  هزيهجت  دعب  نكلو  ةرتف  ذنم  ىفوتم  هدلاو  لجر 
ظفح عمتسأ  حاجنلاو ؟  قيفوتلاب  مهل  اعدو  هناوخإ  كلذكو  هدلاوب  اراب  ناك  لجرلا  نأ  املع  كلذ  مكح  امف  كلذ  ريغ  وأ 

ظفح3- عمتسأ  نفدلا ؟  يف  هلمع  عورشملا  ام 
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ظفح4- عمتسأ  رجف ؟ )  مصاخ  اذإو   ) ... ثيدح ىنعم  ام 

؟ 5- لمعلا يف  اقيدص  وأ  اراج  ناك  اذإ  هعم  لماعتي  فيكف  دـسحلا  نم  عون  هيفو  نيرخآلل  ههركيو  هسفنل  ريخلا  بحي  هنكلو  يلـصيو  موصي  لجر 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  ةيآلا ؟  هللا )..  دنع  نم  اذه  نولوقي  مث  مهيديأب  باتكلا  نوبتكي  نيذلل  ليوف  ةيآلا (  هذه  ريسفت  ام 

ظفح7- عمتسأ  ىلاعت ؟  هللا  تافص  يف  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأ  بهذم  ام 

ظفح8- عمتسأ  بيبطلا ؟  دنع  فشكلل  ةأرملا  باهذ  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  حبصت ؟  ىتح  ةكئالملا  اهنعلت  اهيلع  بضاغ  اهجوزو  تتاب  اذإ  ةأرملا  نأ  حيحص  له 

؟ 10- كلذ يف  مكحلا  امف  هنم  تمرحأ  ةدج  راطم  يلوصو  دنعو  مارحإ  يعم  نكي  ملو  ةرئاطلاب  تبهذو  جـحلا  ءادأل  تمدـق  تاونـس  سمخ  ذـنم 
ظفح عمتسأ 

ظفح11- عمتسأ  ةعامج ؟  مامإلا  ةالص  نوكت  له  هفلخ  ةالصلا  ىونو  رخأ  ءاج  ةالصلا  فصن  يفو  الفن  وأ  اضرف  ىون  اذإ  ةالصلا  مكح  ام 

موقأ12- نيياحألا  نم  ريثك  يف  ةقدص و  ركذـلاو  حـيبستلا  نأبو  ةـقدص ،  سمـشلا  هيف  علطت  موي  لك  يف  ملـسم  لك  ىلع  نأ  ثيدـحلا  يف  ءاج 
لمعلا اذـه  لهف  اضيأ  اهل  لـمعلا  اذـه  رجأ  تلعج  تخبط  اذإو  يتدـلاول  ةـقدص  هلوقأو  هلعفأ  اـم  رجأ  نأ  يبلق  يف  يونأو  ركذو  هللا  حـيبستب 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

236a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 402  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هسفنل ؟  لتاق  ربتعي  له  تامف  ثداح  هل  لصحف  ةريبك  ةعرسب  هترايسب  راس  نم 

-2 ، ادج اهب  قلعتف  يه  الإ  هنم  تاتقي  لمع  هل  سيل  هنأل  اهب  لمعيو  ةعرزملا  ربكألا  نبالا  ذخأو  تانبو  ءانبأ  هدـنعو  ةـعرزم  كرتو  صخـش  يفوت 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  مهل  اهتاجوتننم  يطعي  هنأ  عم  عيبلا  ضفر  هنكل  تانبلاو  ءانبألا  ىلع  ةكرتلا  عيزوتو  اهعيبب  هناوخإ  هحصنو 

-3 ) ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  ريـسفت  امو  اهـسأر  رعـشب  هتيطغت  دـيرتو  رانلاب  يوك  دوجول  اهرعـش  ةـمدقم  قرف  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  تاليمملا )  تالئامل 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  نم  ءيش  اهيلع  لهف  ماحزلا  ةدشل  اهنبا  تلكوو  ةثالثلا  تارمجلا  يمرت  مل  ىلوألا  ةجحلا  يف  يتدلاو 

ةوخإلا5- دحأ  فقوف  هاجتالا  سفن  يف  انيلص  يناثلا  عوبسألا  يفو  انم ،  الهج  ابرغ  ةلبقلاو  ابونج  ءاشعلا  انيلـصف  دلبلا  نم  ابيرق  ربلا  ىلإ  انجرخ 
ظفح عمتسأ  ةيناثلاو ؟  ىلوألا  ةالصلا  مكح  امف  ةلبقلا  ىلإ  انردتساف  أطخلا  ىلع  انهبنف 

؟ 6- ةبيغ نوكت  لهو  كلذب  مثآ  انأ  لهف  سفنلا  ىلع  حيورتلل  بويعلا  نم  هيف  امب  يسفن  نيبو  ينيب  ملكتأ  انايحأف  هتهرك  وأ  صخـش  ينبـضغأ  اذإ 
ظفح عمتسأ 

هللا7- ىلص  ادمحم  نأب  لوقن  نأ  ثيدحلا  اذهل  ادانتـسا  زوجي  لهو  نيملاعلل )  ةمحر  تثعب  امنإ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  نم  دوصقملا  ام 
ظفح عمتسأ  ميرك ؟  وأ  ميحر  ملسو  هيلع 

ظفح8- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  عوشخلاب  دوصقملا  امو  عوشخ ؟  ريغ  نم  ةالصلا  حصت  له 

زوجي6- لهف  بزعأ  هنأب  هيلع  تبذكو  ةـجوز  هل  حـلاص  باشب  هل  تيتأ  اذإ  ةـجوز  هل  نكي  مل  نمل  وأ  فظومل  الإ  اهجوزي  الو  اهيلو  يبأو  تخأ  يل 
ظفح عمتسأ  اذه ؟ 

اذإ10- نيذلا  مه  لاق :  هللا  لوسر  اي  نم  ليق  ىلاعت  هللا  اهوحميف  لابجلا  لاثمأب  تانسحلاب  ةمايقلا  موي  نوتأي  اسانأ  نإ  ثيدح (  نيب  عمجن  فيك 
ظفح عمتسأ  نورهاجملا ؟ )  الإ  ىفاعم  يتمأ  لك  ثيدحو (  اهوكهتنا )  مراحمب  اولخ 

باحـصأ11- فرعي  مل  ايناثو  رـسعم ،  هنأ  اهنم  ةيلاتلا  بابـسألل  هنويد  ددـسي  ملو  ةريثك  سانلل  قوقح  هيلع  ناكو  ةنـس  نيثالث  لبق  يدـلاو  يفوت 
ظفح عمتسأ  نويدلا ؟  باحصأ  نع  يلام  نم  ءيشب  قدصتأ  نأ  ئزجي  لهف  مهفرعأ  انأ ال  كلذكو  نويدلا ، 
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رفكي12- لهف  هبلق  يف  ام  ىلع  مكحتي  نكلو ال  اقلق  هل  ببستف  هبلق  يف  اهدجي  ءايـشأ  نم  ىـشخي  نكلو  ىلاعت  هللا  دبعيو  يلـصيو  موصي  لجر 
ظفح عمتسأ  اهب ؟  قطني  مل  ولو  اهب 

ظفح13- عمتسأ  ةيريخ ؟  ةيعمجل  ةاكزلا  عفد  زوجي  له 

ظفح14- عمتسأ  ليلل ؟  نيريخألا  ثلثلا  تقو  بسحي  فيكو  رحسلا ؟  تقو  أدبي  ىتم 

236b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 362  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هسفن ؟  لتق  نم  مكح  امو  رانلا ؟  يف  لتاقلا  دلخي  له 

مهدـنع2- توصلا  ةربن  نوكت  ريخألا  وأ  لوألا  دهـشتلا  دـنع  صخألابو  ةالـصلا  يف  ريبكتلا  ءانثأ  يف  مهنأ  وهو  دـجاسملا  ةـمئأل  ةحيـصن  نم  لـه 
دق يلصملا  اذهو  دهشتلل  سولجلل  ربكي  وهف  ةيناثلا  ةعكرلا  الإ  اوقحلي  مل  نيذلا  نيقوبسملل  اكابرإ  ثدحي  اذهو  تاريبكتلا  عيمج  يف  ةيواستم 

ةعبارلا وأ  ةثلاثلا  ةعكرلا  ةـيادب  يف  مومأملا  فص  ول  لاحلا  كلذـكو  هتوص ،  ةربن  ريغي  مل  هنأ  ببـسلاو  ةـيناثلا  ةـعكرلل  ماق  هنأ  هنم  انظ  فقي 
عوضوملا اذه  يف  ثيداحأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو  لهو  ةمئألل ؟  كلذ  يف  حاضيإ  لمأنف  نيلصملا  نيب  كابرإلا  اذه  رركتي  فوسف 

ظفح عمتسأ   ؟

يف3- ةـليوط  ةـملك  لجتراو  ةوخإلا  دـحأ  ماق  ددـعلا  لمتكا  جوزلا  براقأ  روضح  دـنعو  يدـلاوو  اـنأ  ارـضاح  تنك  جاوزلا  تابـسانم  ىدـحإ  يف 
هل لاق  يذـلا  ىلع  لهف  ركذـلا  بحت  كنأك ال  لاقو  ثدـحتملا  بهذـف  اريخ  هللا  كازج  تمدـق  ام  يفكي  هل  لاق  روضحلا  دـحأ  ماقف  بيهرتلا 

ظفح عمتسأ  مثإ ؟  يفكي 

ظفح4- عمتسأ  مولعلا ؟.  نم  هريغ  وأ  نآرقلا  ءاوس  نايسنلا  جالع  وهام 

ظفح5- عمتسأ  انترايزب ؟  موقي  نأب ال  راجلا  مهفأ  اذإ  مثإ  كانه  لهف  نيدلا  فيعضو  قلخلا  ءيس  راجب  ناسنإلا  يلتبا  اذإ 

اهولعج6- ةاقرلا  ءالؤه  نم  اريثك  نكلو  اهطورشب  ةيقرلا  زاوجب  يملع  عم  كلذل  عجـشتأ  مل  يننأ  الإ  قار  ىلإ  اهب  بهذأ  نأب  يتجوز  ينم  تبلط 
ظفح عمتسأ  هلحم ؟  يف  يلمع  لهف  بسكتلل  ةليسو 

ظفح7- عمتسأ  طقف ؟  ضئارفلاب  صاخ  وه  مأ  لفنلاو  ضرفلا  تاولص  عيمج  يف  ماع  وه  له  ةالصلا  دعب  رافغتسالا 

ظفح8- عمتسأ  ةقرفتم ؟  مأ  ةعباتتم  لضفأ  امهيأو  ةقرفتم ؟  لاوش  نم  تس  مايص  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةنسلا ؟  يلصأ  مث  تاروثأملا  أرقأو  ربكأو  هللا  دمحأو  حبسأ  مأ  ةنسلا  يلصأ  له  ضرفلا  ةالص  نم  ءاهتنالا  دعب 

ظفح10- عمتسأ  فيفخ ؟  ءاطغ  نينيعلا  ىلع  نوكي  نكل  ةرمعلا  وأ  جحلا  يف  باقنلا  سبل  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ايؤرلاو ؟  ملحلا  نيب  قرفلا  ام 

ظفح12- عمتسأ  سحن ؟ )  مويلا  اذه  داعيم -  نم  ريخ  ةفدص  بر  اذكو -  اذك  لصحي  نأ  علاطلا  نسح  نم  تارابعلا (  هذه  يف  عرشلا  مكح  ام 

لباقم13- لاير )  1000 لجرلا (  كلذ  ينم  بلطو  سانلا  ىلع  نوءرقي  نيذلا  نم  مئازع  اهل  رـضحأ  نأ  يتدلاو  ينم  تبلطف  يئابرقأ  دحأ  ضرم 
ظفح عمتسأ  ريبكلا ؟  لاملا  اذهل  لجرلا  ذخأ  مكح  امو  مئازعلا ؟  هذه  مكح  امف  ضيرملا  سأر  دنع  عضوت  يتلا  مئازعلا  هذه 

240a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 565  )  ( 366  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  متي ؟  مأ  اهب  هلمعو  هتماقإ  ةدم  ةالصلا  رصقي  له  لمعلل  رخآ  دلب  ىلإ  هدلب  نم  رفاسي  يذلا  سردملا 
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ظفح2- عمتسأ  نيفكلاو ؟  هجولا  ةفشاك  اهكرت  اذإ  ةبوقع  جوزلا  ىلع  لهو  ةأرملل ؟  نيفكلاو  هجولا  فشك  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  لفنلا ؟  تاعكر  ددع  مكو  دجهتلا ؟  تاعكر  ددع  مك  ةلفان )  هب  دجهتف  ليللا  نمو  ةيآلا (  يف  ءاج 

ظفح4- عمتسأ  ةاكز ؟  هيلع  لهف  تاونس  رشع  ذنم  ينفكب  ظفتحأ 

؟ 5- ناميإلا يوق  صخشلا  لعجت  يتلا  طورشلا  يه  امو  ناميإلا ؟  ةجرد  ىلإ  لصو  هنأ  صخشلا  ملعي  فيكو  نمؤملاو ؟  ملسملا  نيب  قرفلا  ام 
ظفح عمتسأ  فيعض ؟  وأ  يوق  هناميإ  له  ناسنإلا  ملعي  لهو 

240b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 411  )  ( 242  ) 

 :- تايوتحملا  

لهو1- ناميإلا ؟  يوق  صخشلا  لعجت  يتلا  طورـشلا  يه  امو  يوق ؟  هناميإ  نأ  ملعي  فيكو  ناميإلا ؟  ةجرد  ىلإ  لصو  هنأ  صخـشلا  ملعي  فيك 
ظفح عمتسأ  فيعض ؟  مأ  يوق  هناميإ  له  ناسنإلا  ملعي 

نآلا2- تومتس  اهنأ  لوقتو  اريثك  فاختف  تيملا  نيفكتو  ربقلا  باذعو  هتاركسو  توملا  ركذتت  اهدحول  اهسولج  دنعو  ةيسفن  ةلاحب  رعـشت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  عنمت  ةيعدأ  نم  لهو  لعفت ؟  اذامف  رجفلا  ةالصل  ظقيتست  اهدعب ال  تمان  اذإو  احابص  ةثلاثلا  ىتح  ةرهاس  لظتو 

ظفح3- عمتسأ  ةيعرشلا ؟  راكذألاب  نصحتلا  نع  سانلا  فارصنا  ببس  ام 

دلولا4- مزتلي  مل  دـلولاب  هقزر  نأ  دـعب  نكل  ارداق  ماد  ام  نينثا  لك  دـلولاو  وه  موصي  نأ  ادـلو  هقزر  نإ  هلل  رذـنف  بجنت  هتجوز ال  تناك  صخش 
ظفح عمتسأ  لحلا ؟  وه  امف  مايصلا  كلذب 

ظفح5- عمتسأ  هيلع ؟  يتلا  مايألا  نع  دحاو  موي  يف  هنع  اعيمج  هدالوأ  ماصف  بجاو  مايص  هيلعو  صخش  تام 

ظفح6- عمتسأ  اذه ؟  ئزجي  لهف  ةاكز  ةقدصلا  كلت  ىونف  هتاكز  ركذت  مث  ءارقفلا  دحأ  ىلع  ةرم  قدصتف  هلام  يكزي  نأ  يسن  صخش 

ظفح7- عمتسأ  بقترملا ؟  دلولا  مساب  ينكتلا  مكح  ام 

عمتسأ8- تقولا ؟  نع  اهريخأت  هل  زوجي  لهف  ةالـصلا  تقو  هيف  جرخي  اليوط  اتقو  قرغتـست  اهنأ  ملعو  ةيحارجلا  ةيلمعلا  ءارجإب  بيبطلا  أدـب  اذإ 
ظفح

ظفح6- عمتسأ  كوفعب ؟  انلماع  لب  كلدعب  انلماعت  مهللا ال  هئاعد "  يف  يعادلا  لوق  نم  مكيأر  ام 

ظفح10- عمتسأ  حرج ؟. ءوضولا  ءاضعأ  ضعب  يف  ناك  اذإ  مميتلاو  ءوضولا  نيب  بيترتلا  طرتشي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةيدلا ؟  نع  لزانتلا  رابكلا  هناوخإل  زوجي  لهف  ثداح  يف  هدلاو  يفوت  لفط 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  لوألا |   |

241a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 449  )  ( 365  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءوضولا ؟  ةنس  يلصي  نأ  مميتملل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  باتكلا ؟  لهأو  ةالصلا  كرات  ةيحت  در  ملسملل  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  ةجاحلا ؟  ةالص  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةلفان ؟  ىلإ  ةضيرفلا  هذه  لوحأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ىرخأ  ةعامج  ةالصلا  ءانثأو  ةالصلا  نم  اوغرف  دقو  دجسملا  لخدأ 

هل5- اودري  مل  ةأرملا  لهأ  نكل  جاوزلا  نع  فرصو  لجرلا  لزانت  طورشلا  نم  طرـش  يف  عازن  لصح  نكلو  رهملا  اهل  عفدو  ةأرما  لجر  بطخ 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟  نومثآ  مه  لهف  رهملا  فصن  الإ 

لافطألا6- نم  تاساجنلا  ضعب  ةفرغلا  يف  نأ  ينتربخأ  يتجوز  نكلو  نيلعنلا  تعلخ  ةـفرغلا  لوخد  تدرأو  أضوتم  هايملا  ةرود  نم  تجرخ  اذإ 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف 

مهتمامإ7- هل  قحي  لهف  ديوجتلاو  نآرقلا  هتءارق  يف  فيعض  وهو  ةعمجلا  مهب  يلـصيو  مهمؤيو  هريغ  دجوي  الو  هدلب  يف  دجاسملا  دحأ  يف  نذؤم 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مثإ  هيلع  لهو 

ظفح8- عمتسأ  اهجوز ؟  ةرواشم  نود  اهبهذ  يف  فرصتلا  ةجوزلل  قحي  له 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  79ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 89نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
91

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26792
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ظفح9- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  نيديلا  كيرحت  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  هموص ؟  ديعت  نأ  بجي  لهف  رهظلا  يف  يرهشلا  رذعلا  اهئاج  نكلو  اهئاضق  نم  اموي  ةأرملا  تماص  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  نيعلا ؟  درل  ءاسملاو  حابصلا  يف  ةحتافلاو  يسركلا  ةيآو  نيتذوعملا  ةءارق  ضئاحلل  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  مأ ال ؟  ةعكرلل  اكردم  نوكي  لهف  ىلوألا  ةعكرلا  يف  مامإلا  عم  ةحتافلا  هتتاف  لجر 

ظفح13- عمتسأ  قح ؟  ريغب  رفاكلا  لام  حصي  لهف  هقح  لكأو  رفاك  نم  نادتسا  ملسم  لجر 

ظفح14- عمتسأ  هنانب ؟ )  يوسن  نأ  ىلع  نيرداق  ىلب  هماظع  عمجن  نل  نأ  ناسنإلا  بسحيأ   : ) ىلاعت هلوق  ريسفت  ام 

ظفح15- عمتسأ  ىصقألا ؟ )  دجسملا  يوبنلا  دجسملا  مارحلا  دجسملا  دجاسم (  ةثالث  يف  الإ  حصي  فاكتعالا ال  نأ  حيحص  له 

ظفح16- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءانثأ  مالسلا  يف  هتاكربو )  ةظفل (  ةدايز  عرشي  له 

ظفح17- عمتسأ  ةيميهاربإلا ؟  ةالصلا  لامكإ  لوألا  دهشتلا  يف  بحتسي  له 

مكقيلعت18- امف  ءاعد  ريغ  هنأل  حصي  اذه ال  ماوعلا  ضعب  لاقف  لافطألا )  درـشو  ضارعألا  تكته  انهلإ   ) ... ءاعدلا اذهب  وعدي  ةمئألا  ضعب  تعمس 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح19- عمتسأ  يتالص ؟  لطبت  لهف  دجسف  وهسلا  دوجس  دجسا  هل  ليق  نيمومأملا  ىلإ  هتافتلا  دعبو  وهسلا  دوجس  مامإلا  يسن 

ظفح20- عمتسأ  هلجر ؟  يف  هسبلي  يذلا  بارشلا  ىلع  حسمي  نأ  ئضوتملل  زوجي  له 

241b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 370  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

ةعافـشلا1- ثيدـحب  الدتـسم  رفك  نود  رفك  هنأب  ةالـصلا  كرات  رفكب  لاق  نم  ىلع  درو  ةالـصلا  كرات  رفك  مدـع  هفلؤم  ىري  باتك  ىلع  تعلطا 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  امف  هريغو 

ظفح2- عمتسأ  نيفرطلا ؟  نم  ةشاشبلا  نادقف  عم  مالسلا  لوقي :  دري  يذلاو  ريفصلا  الإ  هنم  عمسي  الوأ  ضفخنم  توصب  ملس  نميف  مكيأر  ام 

عمتسأ3- لصفلا ؟  نم  ةقيقد )  25 يلاوح (  دعب  كلذ  دـعب  همتأ  مث  ماحزلاو  ةالـصلا  لجأ  نم  فاوطلا  عطق  مث  طاوشأ  ةـعبرأ  ناسنإلا  فاط  اذإ 
ظفح

؟ 4- ميركلا نآرقلا  ةءارق  دنع  سيلو  ةالـصلاب  صاخ  هثفنو  هخفنو  هزمه  نم  ناطيـشلا  نم  ةذاعتـسالا  نأ  ميركلا  نآرقلا  نيـسردم  ضعب  ىري 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  نيدلاب ؟  قلعتت  الو  ةيصخش  وأ  ةيويند  رومأل  ملسملا  رجه  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  رصعلا ؟  ةالصل  يفكي  ةزانجلا  ءوضو  لهف  رصعلا  نذأ  مث  ةزانجلا  ةالص  ةينب  تأضوت 

ظفح7- عمتسأ  اهنم ؟  ءزج  مأ  لماكلاب  ةبقرلا  عطقت  له  رويطلا  حبذ  يف  ةحيحصلا  ةقيرطلا  يه  ام 

242a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.85  ) ( 387  )  ( 199  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  العو ؟.  لج  هللا  ىلإ  يعادلا  اهب  ىلحتي  نأ  يغبني  يتلا  بادآلا  يهام 

عمتسأ2- عوضوملا ؟.  اذه  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  امف  ةريـصب  الو  ملع  ريغب  ىوتفلاب  عرـستلا  نامزلا  اذه  يف  عاش  دـقل  لئاسلا :  لوقي 
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تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 91نيدجاوتملا 

ظفح

ظفح3- عمتسأ  سانلا ؟.  نم  لوبقلاب  ضحي  نأ  ىلع  صخشلا  نيعت  يتلا  رومألا  يه  ام  خيشلا  ةليضف  لئاسلا :  لوقي 

ًافيص4- ةنسلا  مايأ  لوط  مميتن  اننكل  هلل  دمحلاو  ةعامج  يلصن  اننأب  يتلكشمو  لبإلا  يعر  يف  لمعأ  صخش  انأ  خيـشلا  ةليـضف  لئاسلا :  لوقي 
رتموليك نيرشع  انع  ءاملا  دعبي  ًانايحأو  عوبسأ  نم  رثكأ  ءاتشلا  يفو  مايأ  ةثالث  انعم  ثكمي  فيصلا  يف  تياولا  ءام  نأ  ركذلاب  ريدجلاو  ًءاتشو 

ظفح عمتسأ  انلمع ؟.  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  رتموليك  نيعبرأ  وأ 

ظفح5- عمتسأ  لبإلا ؟.  ضبارم  يف  ةالصلا  حصت  له 

ظفح6- عمتسأ  هتدمو ؟.  هتيفيك  نع  نيفخلا  ىلع  حسملا  نع  انوثدح  خيشلا  ةليضفاي  لوقي  ًاضيأ 

ظفح7- عمتسأ  سانلا ؟.  ضعب  نم  هل  ردصي  يذلا  فورعملل  ركنتي  نمل  هيجوتلا  مكنم  اوجرن  خيشلا  ةليضف  لئاسلا :  لوقي 

ربتعيو8- هداعيم  لبق  فلعلا  نودصحي  عرازملا  باحصأ  ناك  اذإ  عرازملا  نم  بوبحلا  يف  ةاكزلا  عوضوم  يف  خيـشلا  ةليـضف  اي  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  بحلا  نم  الو  بصقلا  نم  ةاكز ال  هنم  جرخي  الو  يشاوملل  فلع 

ظفح9- عمتسأ  اذهب ؟.  انوديفأ  ةاكزلا  هيلع  بجت  مهنم  نمف  يشاوملا  باحصأل  عرزلا  نوعيبي  عرازملا  باحصأ  ناك  اذإ  لوقي :  ًاضيأ 

ةـصاخو10- ددعلا  ةفرعم  نودب  يكزيو  هدنع  يتلا  يـشاوملا  ددع  ةفرعم  يف  ةيدابلا  لهأ  ةـصاخو  انم  ئطخي  نم  رثكي  ةريخأ  ةـطقن  لوقي :  ًاضيأ 

ظفح عمتسأ  ًاضيأ ؟.  اذه  يف  عرشلا  مكح  امف  طيسبلا  ددعلاب  الإ  يكزي  ملو  ريثك  هدنع  ضعبلاو  منغلا  يف 

242b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 400  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- لهف  اهعيبب  موقيف  ةسوحنم  ةرايسلا  هذه  لاق  تامدص  ةدع  اهل  لصح  مث  ةرايس  ىرتشا  اذإ  خيشلا  ةليضف  اي  سانلا  ضعب  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  اوجرأ  هلحم  يف  مؤاشتلا  نم 

ءوضولا2- لاطبإ  تيون  اذإ  لهف  جرخي  ًانايحأ ال  حيرلا  جارخإل  ءوضولا  نع  تفقوت  اذإف  حير  دوجوب  سحأ  ءوضولا  يف  تعرش  اذإ  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  اوجرأ  ةقيقح  ثدحلا  نم  دبال  مأ  ةينلاب  ءوضولا  لطبي 

-3 (( ًابيش سأرلا  لعتشاو  كبر (( ، ))  دنع  ينركذأ  ًالثم ((  ةيويندلا  مهرومأ  يف  ثيداحألاو  تايآلا  ضعبب  خيشلا  ةليـضف  سانلا  ضعب  دهـشتسي 
ظفح عمتسأ  رومألا ؟.  هذه  لثم  يف  ىوتفلا  اوجرن  كلذ  هبشأ  امو  ندندن ))  اهلوح  و (( 

ظفح4- عمتسأ  هبرشيل ؟.  ضيرملل  هءاطعإ  وأ  هبرشب  ناسنإلا  موقي  مث  ءاملا  يف  ةءارقلا  مكح 

نيرشعو5- ةئم  غلبمب  نيدملا  اذه  ىلع  اهعابف  لاير  فلأ  ةئمب  ةرايـس  ىرتشاو  بهذف  ةبئاغ  لاملا  نم  غلبم  هنيدي  نأ  رخآ  نم  صخـش  بلط  اذإ 
عمتسأ روكذملا ؟.  غلبملا  ىلإ  هتجاحب  نيدـملا  هربخأ  نأ  دـعب  الإ  ةرايـسلا  يرتشي  مل  هناب  ملعلا  عم  كلذ  مكح  امف  ًالثم  ةنـس  ةدـمل  لاير  فلأ 

ظفح

يف6- ةـحتف  كانه  نوكي  نأ  زوجي  لهو  هجولا  ةـيطغت  بوجو  ةـلاح  يف  ةملـسملا  ةاتفلا  هب  مزتلت  نأ  بجي  يذـلا  سابللا  وهام  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  طقف ؟.  نينيعلا  رهظت  اهدصقأ  يتلا  ةحتفلا  ةظحالم :  ةيؤرلا ؟.  ىلع  ةاتفلا  ةدعاسمل  هجولا  ءاطغ  يف  نينيعلا  ةقطنم 

؟. 7- ةحتافلا دعب  يتلا  ةروسلا  ةءارق  مامإلا  أدبي  امدعب  ةحتافلا  أرقأ  مأ  نيمآ ،  نومومأملا  لوقي  ام  دـعب  ةـحتافلا  ةروس  أرقا  له  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ 

-8 . باهولا تنأ  كنإ  ةمحر  كندـل  نم  انل  بهو  انتيدـه  ذإ  دـعب  انبولق  غزت  انبر ال  ًالثم ((  ميركلا  نآرقلا  نم  تايآب  دوجـسلا  يف  عدأ  نأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  رانلا ؟. ))  باذع  انقو  انبونذ  انل  رفغاف  انمآ  انبر 

ثيحو9- توافتمو  ليئض  قادص  عم  لدبلا  قيرط  نع  الإ  يناثلا  امهدحأ  جوزي  الأ  اطرتشا  ثيح  راغشلا  ةقيرطب  اجوزت  ناصخش  لئاسلا :  لوقي 
عم كلذ  ىلع  رصأ  هنكلو  مرحمو  راغش  جاوزلا  اذه  نأ  هل  تنيبو  هحصنب  تمق  دقو  ةنـس  نيعبـس  نم  براقي  ام  هرمعو  يدلاو  وه  امهدحأ  نأ 

حـصنلا اوجرنف  دادـجأو  بأ  تاداـع  مهدـنع  ةـلأسملا  تراـصو  ىودـج  نود  نكلو  مرحم ،  جاوزلا  اذـه  عيمجلل  اوحـضو  ريخلا  لـهأ  نأ  ملعلا 
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116281409

ظفح عمتسأ  اذه ؟.  لثم  يف  هيجوتلاو 

ظفح10- عمتسأ  نيروجأم ؟.  ةدافإ  اذهب  اوجرأ  يبلق  نم  سيل  كلذ  نأب  لوقتو  اهدالوأ  ىلع  مألا  ءاعد  مكح  ام  خيشلا  ةليضف  ةلئاسلا :  لوقت 

نأ11- ىلع  فلأ  ةئام  سمخب  يرتشمل  رجاتلا  اهعيبيف  فلأ  ةئام  عبرأ  اهنمث  راد  وأ  ةرايـس  ًالثم  وهو  ةـلماعم  كانه  خيـشلا  ةليـضف  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟.  هللا  كراب  انوبيجأ  ابرلا  نم  دعي  اذه  لهف  رثكأ  وأ  ةنس  دعب  عفدلا  نوكي 

ظفح12- عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوديفأ  ينتاف  ام  ءاضق  يلع  لهف  ةنس  رشع  ةتس  يرمعو  ةالصلا  تأدب  لوقت 

-13 ) ةروس ةءارق  بحتسي  روبقلا  ةرايز  دنع  هنأ  هانعم  امب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نع  ًاثيدح  تعمـس  خيـشلا  ةليـضف  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ  يل  اوحضوأف  زوجت  روبقلا ال  دنع  نآرقلا  ةءارق  اهنأب  مكجمانرب  نم  تعمس  دقو  سي ) 

لثم14- يف  مثإلا  عقي  نم  ىلعو  مثإ  يمع  ىلع  لهف  كنبلا  ىلع  دوعت  ةدئافب  ةدم  دعب  هداعأ  مث  ريبك  غلبم  كنبلا  نم  يمع  نادتسإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟.  هذه 

مأ15- عيجرتلا  ىلع  قافتإلا  بسح  اذهو  رخآ  بهذب  بهذلا  اذه  لدبتـسن  نأ  اندرأ  ةليلق  مايأ  دعب  مث  تالحملا  دحأ  نم  ًابهذ  انيرتشأ  لئاسلا :  لوقي 
اوجرن اذام  مأ  زئاج  ءارـشلاو  عيبلا  اذه  لهف  لاملا  نم  قرافلا  عم  ديدجلا  انذـخأف  لوألا  بهذـلا  ةـميق  نم  لقأ  هتميق  بهذـب  هانلدبتـساف  ال . 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  خيشلا  ةحامس  اي  اذه  يف  ليصفتلا 

ىهتنا16- هنأ  عمتسملا  ىلإ  ليخي  ةرتف  ىرخألاو  ةيآلا  نيب  فقيو  ئطبب  نآرقلا  نوؤرقي  نيئرقملا  نم  ةريثكلا  تاعاذإلا  يف  عمسأ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  كلذ  مكح  ام  ميظعلا  هللا  قدصب  نومتخي  ًاريخأو  ةءارقلا ،  ةياهن  دنع  كلذك  ىرخأ  ةرم  ةءآرقلا  دواعي  مث 

243a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 428  )  ( 261  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ىنميلا ؟  ديلا  يف  ةعاسلا  سبل  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  تيملا ؟  ىلع  ءازعلا  نوكي  فيك 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟  عرشي  لهف  راطفإلا  لبق  ةيعامج  ةروصبو  تاروثأملاو  راكذألا  ضعب  ةءارقب  ناضمر  رهش  يف  موقن 

عمتسأ4- اهلامكإ ؟  لبق  عفري  نأ  لامتحا  عم  اعكار  ناك  ولو  اهلمكأ  لهف  ةـحتافلا ،  لمكأ  انايحأ ال  يننأ  ىتح  ةعرـسلا  ةـمئألا  ضعب  ىلع  ظحالأ 
ظفح

لهو5- اضيأ  ءاشعلا  ةالـص  اهيلع  لهف  لصح  ىتم  يردت  الو  رهطلا  تدـهاش  ارجف  تظقيتسا  املف  ليللا  لوأ  تمانف  ةيرهـش  ةرود  اهيلع  ةأرما 
ظفح عمتسأ  رجفلا ؟  يلصت 

هريغو6- ءانغلاك  تامرحملا  ضعب  يف  مدختسي  نأ  يشخ  هنكلو  حارفأ  رـصق  اهيلع  ينبي  نأ  سانلا  ضعب  هيلع  حرتقاو  ةريبك  ضرأ  هدنع  لجر 
ظفح عمتسأ  رصقلا ؟  ميقي  نأ  نورت  لهف 

ظفح7- عمتسأ  فيفختلا ؟  دارأ  نمل  اهاندأ  مكو  حيوارتلا ؟  ةالص  تاعكر  ددع  مك 

ظفح8- عمتسأ  ةلفانلا ؟  ةالص  يف  حاتفتسالا  ءاعد  عرشي  له 

ظفح9- عمتسأ  طقف ؟  نيميلا  نع  مأ  راسيلاو  نيميلا  نع  ميلستلا  له  ةزانجلا  ةالص  يف 

ظفح10- عمتسأ  نذؤملا ؟ يداني  امك  هتوص  ىلعأب  دانم  حيصي  ربقلا  يف  تيملا  عضو  دنع 

ظفح11- عمتسأ  ءوضولا ؟  لاح  ةلبقلا  لابقتسا  بحتسي  له 

ظفح12- عمتسأ  نورفاكلاو ؟  ةلزلزلاب  امهيف  أرقي  رتولا  دعب  نيتعكر  يلصي  ناك  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث  له 

ظفح13- عمتسأ  لعفي ؟  فيكف  ةالصلا  نم  جرخي  نأ  ناسنإلا  دارأ  اذإ 

ظفح14- عمتسأ  ةعمجلا ؟  لسغك  لسغ  ديعلل  عرشي  له 

همميت15- مكح  امف  ًابارت  هل  ترـضحأ  مث  بارتلا  دوجو  مدعل  ةفرغلا  رادجب  ةالـصلل  مميتي  ناكو  ةيحارج  ةـيلمع  ىرجأو  ىفـشتسملا  يدـلاو  لخد 
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ظفح عمتسأ  رادجلاب ؟ 

دالوألا16- ةيقبل  ملظ  اذه  نوكي  لهف  اهتافو  دعب  هيلع  لصحت  اهلام  نم  اءزج  مألا  اهل  تصوأف  لام  ردصم  تنبلا  هذهل  سيلو  ةقاعم  تنب  اهيدل  مأ 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح17- عمتسأ  بحتسم ؟  مأ  بجاو  وه  لهف  ءامغإلا  نم  هلاستغا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث 

موقي18- موي  نينمؤمللو  يدـلاولو  يل  رفغا  مهللا  كلذـكو (  ةنـسح )...  ايندـلا  يف  اـنتآ  اـنبر  ىلاـعت (  هلوق  لـثمب  عوكرلا  يف  ءاعدـلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  باسحلا ؟ 

ظفح19- عمتسأ  مونلا ؟ )  نم  ريخ  ةالصلا  هلوق (  دنع  حبصلا  ةالص  يف  نذؤملا  باجي  مب 

ظفح20- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  هسفن  يف  هل  وأ  انس  هرغصي  نمم  قحلا  لوبق  مدع  ىلع  رصأ  نمل  مكهيجوت  ام 

ظفح21- عمتسأ  هتالص ؟  متي  فيكف  طسوألا  دهشتلا  كردي  ملو  رصعلا  ةالص  يف  ةعبارلاو  ةثلاثلا  ةعكرلا  كردأ  لجر 

243b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 344  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- وجرأو  ًايموي  جمانربلا  اذه  عباتن  اننإ  ثيح  ةيرقلا  لهأ  عم  ًاريثك  هنم  تدفتسا  بردلا  ىلع  رون  جمانربل  نيعباتملا  نم  انأ  خيشلا  ةليضف  لوقي 
اهب نوفوطيو  ةحرـضألا  دنع  نوحبذي  سانأ  دهاشنف  تايكرـشلا  هيف  ترثك  نمز  يف  اننال  جمانربلا  اذه  ربع  ةلـصفم  دـيحوتلا  ماسقأ  انل  اونيبت 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ  نايب  وجرأ  اهيلإ  نوبرقتيو 

244a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 373  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةبطخلا ؟  لمتشت  اذام  ىلعو  ةعمجلا ؟  ةبطخ  يف  بيطخلا  اهب  ذخأي  نأ  بجي  يتلا  طورشلا  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةيعرشلا ؟  ماكحألا  ةيحان  نمو  ةديقعلا  ةيحان  نم  ليصفتلاب  لهجلاب  ناسنإلا  رذعي  ىتم  حيضوت  وجرأ 

لمعيو3- يلـصي  حبـصأو  ىلاعت  هللا  هاده  هدلاو  ةافو  دعبو  يـصاعملا  لمعيو  ةضورفملا  تاولـصلا  يلـصي  ناك ال  هدـلاو  ةافو  لبق  جوزتم  لجر 
ظفح عمتسأ  هريمض ؟  حيريو  ةيضاملا  بونذلا  رفكي  ىتح  لمعي  اذامف  تابجاولاو  ريخلا 

ملـسو4- هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  ءاسن  لهو  اهتيب ؟  يف  هسبلتو  ضيبألا  نم  الدـب  اهمارحإ  ةـلاح  يف  يعرـشلا  دوسألا  سبل  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  مارحإلا ؟  ةلاح  يف  ضيبألا  نسبلي  نك  ةباحصلا  ءاسنو 

هيكزت5- مأ  اهجوز  اهنع  هيكزي  له  لام  اهيدل  ناك  اذإو  اهتيلح  الإ  اهل  سيل  هنأ  املع  اهجوز  اهنع  يكزي  مأ  اهـسفن  نع  يكزت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  اهسفنب ؟ 

ظفح6- عمتسأ  هايإ ؟  مهميلعتو  سانلل  هلذب  وهو  ةاكز  ملعلل  نأ  حيحص  له 

244b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 412  )  ( 259  ) 
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 :- تايوتحملا  

ةرتفب1- ميوقتلا  دعب  الإ  علطي  رجفلا ال  نأ  ركذ  ةوخإلا  ضعب  نكلو  ةقيقد  نيرـشعو  سمخب  ناذألا  دعب  رجفلا  ةالـص  ماقت  دجاسملا  نم  ريثك  يف 
ظفح عمتسأ  رجفلا ؟  عولط  نم  دكأتن  ىتح  ةقيقد  نيعبرأو  سمخ  ىلإ  ةالصلا  ريخأت  نورت  لهف  ةريصقلاب  تسيل 

؟ 2- رثكأ هتماقتـسا  رظتني  مأ  جاوزلا  ضعب  نسحي  نأ  ءاجر  تابجاولا  ضعب  يف  ريـصقت  هدنع  نكل  ةالـصلا  ىلع  ظفاحم  لجر  جـيوزت  نورت  له 
ظفح عمتسأ 

هبحاصي3- هنأ ال  ملعلا  عم  مرحملا  ءانغلا  نم  وه  له  فدلاب  نبرضي  نم  لبق  نم  ءانغلاب  بوحصملا  فدلا  اهيف  لمعتـست  يتلا  سارعألا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اهرييغت ؟  نكمي  الو  ةرشتنملا  يه  تحبصأ  يتلا  سارعألا  هذه  لثم  روضح  مكح  امو  ىقيسوملا ؟  تالآ  لامعتسا 

ظفح4- عمتسأ  اهيلع ؟  بجي  اذامف  نآلا  مايأ  ةثالث  تماص  دقو  تتاف  دقو  ةثالث  مأ  مايأ  ةعبرأ  يه  له  تكش  نكلو  ناضمر  نم  ءاضق  اهيلع  ةأرما 

ظفح5- عمتسأ  اهدحول ؟  قاوسألا  ىلإ  باهذلا  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  طيسقتلاب ؟  بهذلا  ءارش  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  ةربقملا ؟  ىلإ  لوخدلا  نم  دب  مأ ال  مهيلع  ملسأ  له  ةروسملا  ةربقملاب  تررم  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  رثكأ ؟  وأ  نيكاسم  ةرشع  ىلع  هعزويو  زرألا  نم  اسيك  جرخي  نأ  يفكي  لهف  اهددع  ملعي  ناميأ ال  ةدع  ناسنإلا  فلح  اذإ 

طاسقأ9- ىلع  هدادـس  ىلع  ةردـقم  يدـنعو  لاير  فلأ  ةـئام  نع  دـيزي  غلبم ال  ضارتقا  يف  بغرأو  ةـليلق  ةـقفنلا  نكلو  يل  لزنم  ءاـنبب  موقأ 
ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟  يناوخإلو  يل  مكتحيصن  امف  نيدلا  نأش  يف  صوصنلا  نم  درو  امل  ددرتم  يننكلو  ةيرهش 

عمتسأ10- اهيبأل ؟  اكلم  نوكي  اهلام  نأ  مأ  اهقحب  ةـبلاطملا  تنبلل  لهف  ىفوت  دـقو  كلذـب  هدالوأ  ربخأو  هتنبا  نم  لاملا  نم  اـغلبم  ضرتقا  لـجر 
ظفح

ظفح11- عمتسأ  مكنم ؟  هيجوتلا  وجرن  كلذ  لعفن  اننكلو ال  ايموي  نآرقلاب  جمانربلا  ءدب  ةرادإلا  بغرت  ةيسردملا  ةعاذإلا  يف 

ظفح12- عمتسأ  قحلا ؟ )  هللا (  ءامسأ  نم  له 

ظفح13- عمتسأ  يتالص ؟  حصت  له  هعباتأ  ملو  ةوالتلا  دوجس  مامإلا  دجس  اذإ 

اهنم14- يه  يتلا  ةمهتلل  اعفد  نكلو  محرلل  اعطق  سيل  اهترايز  نم  للقت  تأدبف  نيعلاب  اهدالوأ  دحأ  تباصأ  اهنأب  اهتمهتاف  اهل  ةبيرق  تراز  ةأرما 
ظفح عمتسأ  فتاهلاب ؟  اهملكت  اهنأ  ملعلا  عم  مثأت  لهف  ةئيرب 

245a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 392  )  ( 197  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دجسملا ؟  هلوخد  دنع  ةالصلا  ميقي  مأ  ىلوألا  ةريبكتلا  ربكي  لهف  ولص  دق  سانلا  دجوف  دجسملا  رخأتملا  لخد  اذإ 

نيبت2- ةالصلا  نم  غارفلا  دعبو  ةيحصلا  يتلاح  فرعأ  يسفن  ةرارق  يفو  دكأتم  ريغ  يننأب  يسفن  تللع  نكلو  ةالصلا  ءانثأ  تثدحأو  امامإ  تيلص 
ظفح عمتسأ  يلع ؟  اذامف  ةمامإلا  تكرتو  يتلعف  ىلع  تمدنو  يتالص  تدعأو  لوبلا  نم  ءيش  جورخ 

هيلع3- لهف  هنع  امهاضر  عم  امهعم  ليوطلا  سولجلاو  ءافتحالا  هدـنع  سيل  نكلو  ريخلا  الإ  هنم  دـجي  ملو  هلل  دـمحلاو  هيدـلاول  قاع  ريغ  لـجر 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  ءيش 

ظفح4- عمتسأ  نيفخلا ؟  ىلع  حسملا  ماكحأ  نايب  مكنم  وجرن 

ظفح5- عمتسأ  هدعب ؟  نوكي  مأ  مالسلا  لبق  وهسلا  دوجس  نوكي  ىتم 

ظفح6- عمتسأ  ناميإلا ؟  مأ  مالسإلا  ىلوأ  امهيأ   ..( انملسأ اولوق  نكلو  اونمؤت  مل  لق  انمآ  بارعألا  تلاق   : ) ىلاعت لاق 

ظفح7- عمتسأ  لمعأ ؟  اذامف  ادج  ةريقف  تناك  امهتلاح  نأ  عم  مأ ال  جحلا  ةضيرف  ايدأ  له  فرعأ  الو  ريغص  انأو  يدلاو  يفوت 

ظفح8- عمتسأ  اسلاج ؟  دجسملا  ةيحت  وأ  ةبتارلا  ةنسلا  ءادأ  مكح  ام 
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245b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 366  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةعمجلا ؟  لسغ  همزلي  لهف  نيملسملا  عم  ةعمجلا  يلصي  نأ  رفاسملا  دارأ  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  ركذ ؟  ام  لاحلاو  عيبلا  زوجي  لهف  بغار  ريغ  وهو  عيبلا  تهركف  اعطاق  اضفر  كلذ  ضفر  يدلاو  نكلو  يتيب  عيب  تدرأ 

ظفح3- عمتسأ  كلذب ؟  مثأي  لهف  ماني  نأ  لبق  رتويو  ائيش  ليللا  نم  موقي  هنكلو ال  اديج  اظفح  هللا  باتكل  ظفاح  صخش 

ردق4- ىلع  ىلتبي  نأ  ملسملا  يف  لصألا  نأ  نوركذي  ملعلا  لهأ  ضعب  تعمس  نكلو  يوفص  ردكي  ام  دجوت  الو  ةمات  ةحار  يف  دمحلا  هللو  شيعأ 
ظفح عمتسأ  ءالتبالا ؟  لوح  قيلعتلا  وجرأف  هناميإ 

لبق5- لصنـس  اننأ  اننظ  ةبلغ  عم  ءاشعلاو  برغملا  انيلـصو  انفقوت  برغملا  ةالـص  تقو  ناح  ريـسلا  ءانثأو  ميـصقلا  ىلإ  ضايرلا  نم  ترفاس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  انلمع  لهف  كلذك  انلصو  العفو  دجسملا  ىلإ  ءاشعلا 

ظفح6- عمتسأ  ةرافك ؟  يلع  لهو  حيحص ؟  يمارحإ  لهف  قشمد  نم  ترفاس  ينأ  عم  ةدج  راطم  نم  تمرحأف  مارحإلا  ناكم  فرعأ  تنك ال 

؟ 7- تارم ةدـع  اهحـصن  هنأ  عم  ةالـصلا  لجأ  نم  اهعم  لمعي  اذامو  اهرجه  هل  قحي  لهف  يلـصت  هتجوز ال  نكلو  تاونـس  رـشع  نم  يلـصي  لجر 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  ةعيرشتلاو ؟  ةبوطخلا  متاخو  فافزلا  بوث  مكح  ام 

246a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.61  ) ( 378  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةحفاصملا ؟  دنع  نيزافقلل  اهسبل  عم  بناجألا  لاجرلل  ةأرملا  ةحفاصم  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ءاضقلا ؟  دصقب  ةفرع  موص  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  اهيف ؟  لاقت  يتلا  ةيعدألا  يه  امو  ركشلا  ةالص  مكح  امو  اهتيفيك ؟  امو  ةراختسالا  ةالص  مكح  ام 

ريغتي4- ىتح  داوسلا  هبشي  نولب  هيلطو  دوعلا  فيظنتب  موقيف  اخـستم  نوكي  دوعلاب  يتأي  امل  لحملا  بحاصو  روخبلاو  دوعلا  عيب  لحم  يف  لمعي 
ظفح عمتسأ  هدنع ؟  يلمع  مكح  امو  لالح .  مأ  مارح  اذه  لهف  كيلع  ام  لوقي :  وهو  مارح  اذه  لماعلا  هل  لوقيف  ةحئارلاو  نوللا 

ظفح5- عمتسأ  هرازإ ؟ )  لبسم  لجر  ةالص  لبقي  هللا ال  نإ   ) ثيدح ةحص  ام 

ظفح6- عمتسأ  اهريغو ؟  ةفيعضلا  ثيداحألاو  ةعوضوملا  ثيداحألا  نيب  قرفي  نأ  ملعلا  بلاطل  فيك 

؟ 7- نيروجأم كلذب  انوديفأف  ةيفاش  ةدئاف  ىلإ  لصن  مل  نكلو  ريخم ؟  مأ  ريسم  ناسنإلا  له  يهو  ةلأسم  لوح  يقيدص  نيبو  ينيب  شاقن  لصح 
ظفح عمتسأ 

لقت8- انايحأو  ريخلل  ةبحمو  عوشخب  ةالصلا  ىلع  لابقإو  اهناميإ  ةوقب  رعشت  انايحأ  رمتـسم  بلقتو  ريغت  يف  اهبلق  نكلو  ةنـس  ذنم  ةمزتلم  ةاتف 
نم لهف  تناك  امكدوعت  نأ  ىـشختو  اهنيد  ىلع  فوخلاب  رعـشت  تأدب  ةجرد  ىلإ  ةدحاو  لاح  ىلع  ىقبت  الف  اهبلق  ةوسقب  رعـشتف  ةوقلا  هذـه 

ظفح عمتسأ  قحلا ؟  ىلع  تابثلاو  ةيادهلاب  ءاعدلا  مكنم  بلطتو  اهناميإ ؟  يوقي  امل  اهل  هيجوت 

246b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  3.34  ) ( 359  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

عرـشلا1- مكح  امف  نيعلا  نم  ظفحت  اهنأب  نولوقي  خياشم  نم  ةبوتكم  مهرودص  ىلع  تاباشلاو  بابـشلا  اهقلعي  يتلا  زارحألا  ةرهاظ  ترـشتنا 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟ 

مدعب2- دلاولا  تحـصن  ام  اريثك  ةدباع  ةيلـصم  هسكع  ةدلاولاو  تاولـصلا  ءادأ  يف  لهاستمو  يتدلاو  ىلع  قالطلا  ظافلأب  ظفلتي  ام  اريثك  يدلاو 
زوجي لهف  ًادج  ةفيعـض  هتلاح  نأ  عم  يبأ  نود  يتدلاول  افورـصم  لاسرإ  دـيرأو  لمعلا  كشو  ىلع  نآلا  انأو  لابي  ملف  قالطلا  ظافلأب  لهاستلا 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يل 

ةينلا3- تريغت  نيتنـس  لالخ  امهحاجن  دـعبو  كلذ  ىلع  اقفتاو  هتاقالعو  هدـهجب  يناثلاو  لاملاب  امهدـحأ  يراـجت  لـمع  يف  رخآ  عم  كرتشا  لـجر 
امف همازتلاو  هب  هتقثل  ةـقرو  هعم  بتكي  مل  هنأل  يناثلا  ريحتو  لاملاب  مهاس  يذـلا  وه  هنـأل  حـبرلا  فصن  نم  رثكأ  ذـخأ  لاـملا  بحاـص  بلطو 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكتحيصن 

ارجأتـسم4- تيبلاو  مهلوعي  ةوخإ  هلو  لاير  فالآ  ةسمخ  هردـق  بتارب  ةكرـش  يف  لمعي  نيرـشعلا  يف  دـلو  اهلو  اهجوز  اهنع  ىفوتم  تخأ  يل 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  زوجي  لهف  مهل  ةلماك  ةنس  لك  يلام  ةاكز  صيصخت  ديرأو 

ظفح5- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  عوشخلا  مدع  بابسأ  يه  امو  ةالصلا ؟  اهيف  رصقت  يتلا  ةفاسملا  رادقم  ام 

247a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 432  )  ( 248  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهعيزوت ؟  يف  ةنسلا  امو  لهألا ؟  ىلع  عزوت  نأ  زوجي  لهو  حبذت ؟  ىتمو  ةقيقعلا ؟  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  قالطلا ؟  ةيعورشم  نم  ةمكحلا  ام 

ظفح3- عمتسأ  ردقلاو ؟  ءاضقلا  نيب  قرفلا  ام 

ظفح4- عمتسأ  يفكي ؟  له  اهضعب  ترصتخا  اذإو  هظفحأ  فيكف  ادرو  راهنلاو  ليللاب  نأ  عمسأو  بتكأ  الو  أرقأ  ٌيمأو ال  لمعأ  انأ 

ملو5- عادولا  فاوط  فوطت  يهو  اهيلع  تلزن  ةرودلا  نأب  ةأرملا  مهتربخأ  دلبلا  ىلإ  عوجرلا  دـعبو  اهتلئاعو  اهجوز  عم  جـحلا  ةـضيرف  تدأ  ةأرما 
ظفح عمتسأ  نولمعي ؟  اذامف  تيبلا  ىلإ  عوجرلا  دعب  الإ  مهربخت 

ةجوز6- نم  ادالوأ  هل  نأ  ملعلا  عم  كلذب  مثأت  لهف  كلذ  نع  اهلأسي  الو  ملعي  وهو ال  هدوقن  نم  ذخأت  نايحألا  ضعب  يفو  ريثك  ريخ  هل  اهدلاو  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اهتيب ؟  يف  مهتدلاو  عم  نوشيعي  دالوألاو  ةقلطم  ةيناث 

247b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 380  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ةالصلا ؟  نم  لضفأ  ركذلا  نأ  حيحص  لهف   ( ربكأ هللا  ركذلو  ىلاعت (  هلوق  ليلدب  ةبوتكملا  ةالـصلا  نم  لضفأ  ركذلا  لوقي  سانلا  ضعب 
ظفح

عمتسأ2- ةرجألا ؟  هل  عفدي  نم  مثأي  لهو  هتءارق ؟  ىلع  ةرجألا  ذـخأ  هل  زوجي  لهف  نآرقلا  أرقي  ئراق  راجئتسا  نيملـسملا  دالب  نم  ريثك  دـهاشن 
ظفح
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ظفح

ظفح3- عمتسأ  اهتدع ؟  يه  ام  لماح  ريغ  وأ  الماح  تناك  اذإ  اهجوز  اهنع  ىفوتملا  ةجوزلل  ةبسنلاب 

ظفح4- عمتسأ  صبرتت ؟  فيك  دوقفملا  ةأرما 

نعفدـيو5- يلحلا  اذـه  نم  ندري  ام  ذـخأب  ةوسنلا  ضعب  نمقيو  متاوخو  تانبلل  ةريغـص  قلح  اهدـنع  نوكي  بهذـلا  ءارـشو  عيب  يف  لمعت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  حصي  لهف  نهب  ةأرملا  ةقثل  نيرهش  وأ  رهش  دعب  نمثلا 

ظفح6- عمتسأ  هبراقأ ؟  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  هيلع  يلصيو  تيملا  لسغي  نأ  بيرغلل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  هتيصو ؟  دفنت  له  اهيف  نفديف  ةنيعم  ةيرق  ىلإ  هلقنب  تيملا  ىصوأ  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  نآرقلا ؟  ةءارق  وأ  ركذب  توصلا  عف  زوجي ر  لهو  نفدلا ؟  ءانثأ  نآرقلا  ةءارق  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  الثم ؟  مايأ  ةثالث  ةدمل  تيملا  لهأ  ريغل  ماعطلا  عنص  مكح  ام 

248a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 364  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هئانبأ ؟  ىلع  دلاولا  قوقح  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  جوزلا ؟  ىلع  ةجوزلا  قح  امو  ةجوزلا ؟  ىلع  جوزلا  قح  ام 

اقزري3- مل  امهو  اهتمع  جوز  اهب  لفكتو  مويلا  كلذ  ذنم  اهتمع  دنع  تبرتف  اهتدالو  موي  اهتدلاو  تيفوت  ةنس )   32  ) رمعلا نم  غلبت  ةجوزتم  ةأرما 
ةءابعلاب هلباقت  تحبصأو  تجوزت  مث  ةنس  ةرشع  ةينامث  براقي  ام  اهدلاو  هنأك  اهتمع  جوز  عم  تشاعو  يعاضرإ  نم  امهعنم  امم  اهنيح  دالوألاب 

عم مهدنع  اههجو  فشك  مكح  امف  ربك  ىتح  ريغـص  خأك  هتبر  هرمع  نم  رـشع  ةـسماخلا  غلب  يذـلا  ريغـصلا  هنباو  اهدـلاوك  وهف  رتاس  سبلو 
ظفح عمتسأ  اهدالوأو ؟  اهجوزو  ةمعلا  دوجو 

هللا ال4- بهذا  لاق (  نكلو  ةميمنلاو  ةبيغلا  ةمرحب  هحمـستسأل  هيلإ  تبهذ  مث  يلإ  ءاسأ  هنأل  سلاجملا  نم  سلجم  يف  صاخـشألا  دـحأ  تبتغا 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يلمع  نف  عرشلا  مكح  امف  كللحي ) 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  قيلعت  نم  لهف  نيحلاصلا  هللا  ءايلوأ  نم  لجرلا  اذهو  تاماركلا  نع  اريثك  عمسن 

ظفح6- عمتسأ  اهنم ؟  دالوألا  ماعطإو  لكألا  زوجي  لهف  ةولحو  اماعط  يل  لسري  تابسانملا  ضعب  يفو  ملسم  ريغ  راج  يل 

ظفح7- عمتسأ  اذه ؟  يل  زوجي  لهف  ةرايسلاب  هيلإ  بهذأو  دجسملا  نع  ةديعب  ةقش  يف  يننأل  يدالوأ  عم  يلزنم  يف  يلصأ 

248b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.95  ) ( 385  )  ( 257  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اذه ؟  يف  مكحلا  امف  دجسملا  يف  اهيلصي  تاولصلا  يقابو  هنم  رارمتساب  اذهو  سمشلا  عولط  دعب  الإ  رجفلا  يلصي  لجر ال 

ظفح2- عمتسأ  تافصلاو ؟.  ءامسألا  يف  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأ  جهنم  وهام 

ظفح3- عمتسأ  ةينآرق ؟.  تايآ  بتكت  نأ  اهل  زوجي  له  بتكلا  ضعب  يف  درت  يتلا  ةينآرقلا  تايآلل  ضئاحلا  ةأرملا  ةءارق  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  تاقبط ؟.  كانه  نأ  مأ  ةدحاو  ةعقر  تيملا  نفك  له 

؟. 5- عفترم توصب  اهنوددريو  ربكأ  هللاو  هللا  الإ  هلإ  الو  هلل  دمحلاو  هللا  ناحبـس  مهفاتكأ  ىلع  تيملا  عفر  دـنع  نولوقي  نميف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 
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ظفح9- عمتسأ  ديدج ؟.  نم  هللا  نيد  يف  لوخدلل  لاستغإللو  دهشتلا  همزلي  له  بئاتلل  ةبسنلاب 

ظفح7- عمتسأ  لمعلا ؟.  لطبي  يذلا  بجعلا  نم  اذه  ربتعي  لهف  ديج  يتوص  نأ  سحأو  نآرقلا  أرقأ  ًانايحأ 

ظفح8- عمتسأ  دجسملا ؟.  ماكحأ  هل  له  ةسردملا  ىلصم 

ظفح9- عمتسأ  جاتحم ؟.  يننأل  رخآ  صخش  عم  ةرايسلا  هذهل  ةرشابم  عيبلا  يتين  يفو  طيسقتلاب  ةرايس  ءارش  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  نولمعي ؟. )  اوناك  امع  نولئست  الو  متبسك  ام  مكلو  تبسكام  اهل  تلخ  دق  ةمأ  كلت  ةيآلا ( :  هذه  ريسفت  مكتليضف  نم  وجرن 

249a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 419  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  

حبذـن1- لبقملا  دـحألا  موي  هل  قعن  دـحألا  موي  دولوم  انل  دـلو  اذإ  ًالثم  اندالوأل  قعن  فيك  مكل  نيبأ  نأ  دوأ  ًالوأ  اندالب  يف  ةـقيقعلا  نع  لأـسأ  لوقي 
عقيس راهصألل  ءيش  لسرن  مل  اذإو  جوزلل  دحاو  مسقو  راهصألل  نيمـسق  ماسقأ  ةثالث  ىلإ  محللا  عزونو  طقف  فورخ  ًانايحأو  ةرقب  وأ  فورخ 

يف ءاتفإ  ديرنو  هيبأ  عم  نينجلا  نوكرتيو  ةأرملا  نوذخأيو  نوتأي  راهصألا  نأ  كلذو  قالطلا  ىلإ  يدؤي  ًانايحأو  عطاقتو  رجاهتو  عازن  مهنيبو  اننيب 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ 

ظفح2- عمتسأ  نيروجأم ؟.  ليصفتلا  اذهب  وجرن  ةدحاو  ةجوزب  يفتكي  مأ  ددعي  نأ  لجرلل  لضفألا  لهو  مالسإلا  يف  ددعتلا  نع  لأسأ 

ىلع3- نوبظاوي  مهنأ  ةجحب  ددع  نودـب  ضعبلا  كرتي  هنكلو  ددـعلا  قيرط  نع  كلذو  رجفلا  ةالـص  يف  ةـعامجلا  دـقفتب  موقي  مامإ  يف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ  يف  هيجوتلاو  حصنلا  وجرأ  شيوشتو  مالك  كلذب  لصحيف  ةالصلا 

ظفح4- عيطتـسأ  الو  ءاعدـلاب  ةلوغـشم  تنك  يننأل  تارم  عبـس  نم  رثكأ  مارحلا  تيبلاب  تفط  ينأ  ريغ  اهكـسانم  تيدأو  ةرمعلاب  تمرحأ  دـقل 
لهو زوجي  اذه  لهف  يل  ًاريخ  رثكأ  فوطأ  يـسفن  يف  تلقو  ةرم  نيرـشع  نم  رثكأ  تفط  ًابيرقتو  ةرم  لك  يف  لوألا  نم  دـعأ  تنكف  ددـعلا 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  حيضوتلا  وجرن  ةحيحص  ريغ  مأ  ةحيحص  يترمع 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟.  زوجت  له  تيملا  ةقدص  نع  خيشلا  ةليضف  اي  لأسأ 

عمتسأ6- نيروجأم ؟.  كلذ  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  امو  مكيأر  امف  ةاماحملاب  لغتـشأ  نأ  ديرأو  قوقحلا  ةيلك  نم  تجرخت  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  ةرافكلا ؟.  لبق  هتجوز  عماج  ول  مكحلا  امو  بيترتلا  ىلع  مأ  رييختلا  ىلع  يه  لهو  راهظلا  ةرافك  يه  ام  خيشلا  ةليضف 

ديرت8- الو  اهسابل  يف  فارسإلا  ىشخت  ةأرملا  تناك  اذإ  مكحلا  ام  نكلو  سبلملا  يف  فارسإلا  كلذ  نمو  مرحم  فارسإلا  نأ  ًاعيمج  ملعن  نحن 
ةديدجلا سبالملا  اهيلع  ىري  نأ  بحيو  ليصفتلا  اهنم  بلطيو  شامقلا  اهل  يرتشيو  كلذ  اهنم  بلطي  جوزلا  نكلو  سبالملا  ددع  يف  رثكت  نأ 

عمتسأ مكيف ؟.  هللا  كراب  لمجتت  نأ  هتجوز  نم  ديري  جوزلا  ناك  اذإ  سبلملا  يف  فارـسإلا  دح  وه  ام  انل  اوحـضوو  خيـشلا  ةليـضف  اي  انوهجو 
ظفح

؟. 9- نيروجأم ةدافإ  اذـهب  وجرأ  نذؤملا  غرفي  ىتح  رظتني  مأ  نيتعكر  يلـصي  لهف  يناثلا  ناذـألل  نذؤي  نذؤملاو  ةـعمجلا  موي  ناـسنإلا  لـخد  اذإ 
ظفح عمتسأ 

ظفح10- عمتسأ  ناعللا ؟.  يف  امهريغ  نود  ناجوزلا  صخ  اذامل  ناعللا  باب  يف 

لمعلا11- امف  يناثلا  نم  لوألا  نذؤملا  زيمأ  الو  تاوصـألا  لخادـتتو  نينذؤملا  تاوصأ  رثكت  ةزيجو  ةرتف  دـعب  نكلو  نذؤملا  عباـتأ  نذؤملا  نذأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  مكيف ؟.  هللا  كراب 

-12 ( ةـنجلا يف  ًاتيب  هل  هللا  ىنب  ةـضيرفلا  ريغ  نم  ةـعكر  ةرـشع  يتنثا  ىلـص  نم  هانعم (  اـميف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاـق  لوقت 
تويب ةثالث  هل  ىنبي  مايأ  ةثالث  ًالثم  ىلص  ول  هنأ  مأ  ةنجلا  يف  تيبلا  اذه  هل  ىنبي  هيف  يلصي  يذلا  مويلا  يف  اهيلع  موادو  اهالص  نم  له  يلاؤس : 

ظفح عمتسأ  اهبولسأب ؟.  هتبتك  ام  اذهو  نيروجأم  ينوتفأ  اذام  مأ 

ظفح13- عمتسأ  رصعلا ؟.  ةالص  يف  ًارس  ةءارقلا  زوجت  له 
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ظفح14- عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  انوديفأ  اهتاعكر  ددع  مكو  خيشلا  ةليضف  اي  ةراختسالا  ةالص  نوكت  فيك  لوقي 

249b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.01  ) ( 356  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

اهنع1- طقـسي  مأ  دج  ادج  تاقوثومو  تامزتلم  نهو  نهعم  جحت  لهف  جحلا  ندري  ءاسن  دجويو  جحلا  ةـضيرف  دؤت  ملو  مرحم  ةأرملل  دـجوي  مل  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  جحلا 

ظفح2- عمتسأ  ةمايقلا ؟  موي  لجو  زع  مهبرل  نينمؤملا  ةيؤر  يف  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأ  لوق  ام 

لقعلا3- لثمي  دـعب  اـميف  حورلا  لوخد  لـه  حورلا ،  هتلخد  دـق  نكي  ملو  همأ  نطب  يف  كرحتي  ةغـضملاو  ةـقلعلاو  ةـفطنلا  راوطأ  يف  ناـسنإلا 
فيكف حورلا  لوخد  لبقو  هتايح  يف  ىلوألا  رهـشألا  ةـعبرألا  يف  ايح  ناـك  هنأ  اـملع  تومي  هرمع  ةـياهن  يف  حورلا  هنم  عزنت  امدـنعو  ركفلاو 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  رسفن 

اذه4- يف  لهف  ءيش  ىلع  رثؤي  الو  ريثكو  رفوتم  وهو  هيرتشن  زبخلا  اذهو  نيمستلا  لجأ  نم  مهماعط  عم  طولخملا  زبخلل  نجاودلا  لكأ  يف  له 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟ 

ظفح5- عمتسأ  هفلخ ؟  ةالصلا  مكح  امو  اهب ؟  لسوتيو  اهب  كربتيو  ةحرضألا  ىلإ  بهذي  يذلا  ةحيبذ  لكأ  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  مايألا ؟  ةيقب  نع  لضف  ةعمجلا  موي  رباقملا  ةرايز  يف  درو  له 

ظفح7- عمتسأ  سانلا ؟  مامأ  اهيفكو  اههجو  فشكت  نأ  دعب  جوزتت  مل  يتلا  تنبلل  زوجي  له 

250a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.62  ) ( 381  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

عم1- هنكسم  نع  ادج  ديعب  دجسم  يف  يلصيو  بهذيف  مهافت  ءوس  دجسملا  مامإ  نيبو  هنيب  نكلو  سمخلا  تاولـصلا  ىلع  ظفاحمو  نيدتم  لجر 
ظفح عمتسأ  جرح ؟  اذه  يف  لهف  ادج  بيرق  مامإلا  دجسم  نأ 

ظفح2- عمتسأ  ديحوتلا ؟  وه  ناميإلا  له 

موقي3- مهنم  ضعبلاو  تاونـس  ثالث  ةدمل  طيـسقتلاب  نورتشي  ايرتشم  نيعبـس  نم  رثكأ  هدنعو  طيـسقتلاب  تارايـسلا  يف  يرتشيو  عيبي  لجر 
ظفح عمتسأ  أطخ ؟  هقح  نع  هاوكش  يف  لهف  هنم  هقح  ذخأيو  هيكتشيف  ايرهش  طسقلا  ريخأتب 

دجـسم4- اهيلع (  بتكو  دجـسملا  باب  ىلع  ةحول  قيلعتب  ماق  اذإو  هنع ؟  كلذ  زوجي  لهف  يفوتملا  هنبال  ادجـسم  ىنبف  ضرأ  ةعطق  هدنع  لجر 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  زوجي  لهف  هللا )  همحر  نالف 

مكح5- امو  هعم ؟  لكألا  هل  حـصي  لهف  همايـصو  هتالـصب  مزتلمف  لماعلا  امأو  ةـضورفملا  تاولـصلا  يلـصي  هليفكو ال  ةـكلمملا  يف  ميقم  لماع 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  هاضقتي  يذلا  بتارلا 

؟. 6- مهل مكتحيـصن  امف  يمالـسإلا  ملاعلل  ةودق  اونوكي  نأ  دلبلا  اذه  ناكـس  ىلع  بجي  لوقأ  ليفكلاو  لماعلا  ةيـضق  ىلإ  خيـشلا  ةليـضف  دوعن 
ظفح عمتسأ 

250b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  3.35  ) ( 377  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لاجرلا ؟  ىلع  مرحي  يعانطصالا  ريرحلا  له 

ىتح2- هوتفت  نأ  وجرنف  كلذب  عنتقي  يجوز ال  نكلو  مرحم  كلذ  نأ  ملعأ  انأو  مهعم  سلجأ  نأ  يجوز  دـيريو  همأ  نم  يجوزل  خأ  يل  لوقت : ةأرما 
ظفح عمتسأ  ىوتفلا ؟  عمسي 

ظفح3- عمتسأ  ةالصلا ؟  نم  مالسلا  دعب  ةحفاصملا  زوجت  له 

ظفح4- عمتسأ  اروسحم ؟ )  امولم  دعقتف  طسبلا  لك  اهطسبت  الو  كقنع  ىلإ  ةلولغم  كدي  لعجت  الو  ةيآلا (  هذه  ىنعم  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  مامإلا  ةاواسمو  ةقباسم  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  هسفن ؟ )  ردق  فرع  اءرما  هللا  محر  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح7- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالص  يف  تونقلا  زوجي  له 

يننإ8- لوقتو  ةالـصلا  ىلع  بظاوت  ملف  اهحـصنف  ةالـصلا  كرتت  كلذ  دـعبو  طقف  ناـضمر  موصتو  يلـصت  ةنـس  نيعبـسلا  تزواـجت  مأ  هل  لـجر 
ظفح عمتسأ  اهعم ؟  فرصتي  فيكف  مانغألل  فالعألا  عمجب  ةلوغشم 

ظفح9- عمتسأ  قوقح ؟  يلصي  يذلا ال  راجلل  له 

ظفح10- عمتسأ  مهوحن ؟  دجسملا  مامإ  بجاو  وه  امف  دجاسملا  يف  ةالصلا  نع  نوفلختي  نورخآو  ضعبلا  مهضعب  فرعي  ناريجلا ال  ضعب 

ظفح11- عمتسأ  ةعمجلا .؟  ةالص  دعب  رهظ  ةالص  كانه  له 

ظفح12- عمتسأ  ةيضار ؟  ريغ  يهو  هتنبا  رهم  نم  ذخأي  نأ  بألل  قحي  له 

رعاشملا13- يف  نيكاسملاو  ءارقفلا  ىلع  هعيزوتب  ماقو  ىنمب  ةسدقملا  رعاشملا  يف  جحلا  يف  لاير )   120 ردقي (  لاملا  نم  اغلبم  دجو  لجر 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا  اذه  لهف  يكملا  مرحلاو 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ✌2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  لوألا |   |

251a- بردلا ىلع  ) رون  0✍-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 382  )  ( 252  ) 

 :- تايوتحملا  

مهل1- تالايرلا  عيبب  موقنف  نيينادوسلا  ةوخإلا  عم  نادوسلاب  لهألل  فيراـصم  لـسرن  نمزلا  نم  ةرتف  دـعبو  ةـكلمملا  يف  لغتـشن  ةـعامج  نحن 
ظفح عمتسأ  ابر ؟  اذه  يف  لهف  ينادوسلا  هينجلاب  لهألل  غلبملا  ميلستب  ءالؤه  موقيو  ينادوسلا  هينجلا  لباقم 

ظفح2- عمتسأ  ةعامج ؟  مويلا  اذه  موصن  لوقنف  نينثإلا  موي  الثم  ايعامج  اموص  موصن  نأ  ةعامج  يف  انك  اذإ  انل  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  اهثيداحأ ؟  جيرختو  ةحيحصلا  ةلدألا  ركذ  عم  مالسإلا  يف  ةحبسلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  يعرشلا ؟  ليلدلا  هيلع  موقي  يذلا  مأ  اكرشم  نوكي  اهب  المع  لمع  نم  لك  لهو  ةلملا ؟  نم  جرخملا  كرشلا  عاونأ  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةحتافلا ؟  ةروس  نم  ةلمسبلا  له 

قيرطلا6- ىلإ  هللا  هادـه  كلذ  دـعبو  رمخلا  برـشو  رـسيملا  هوملعف  هباحـصأ  هدـسفأو  قيرطلا  ىلإ  دـتهم  ريغ  ناكو  دـالوأ  هلو  جوزتم  لـجر 
ظفح عمتسأ  ةفلاسلا ؟  هلامعأ  نع  ةرافك  نم  لهف  ناضمر  موصي  ناك ال  نأ  دعب  موصلاو  ةالصلاو  نآرقلا  هتءارقو  ميقتسملا 

تلئـسف7- ادحاو  اناذأ  نونذؤي  نيذلا  نييفلـسلا  ةوخإلل  دجاسملا  بلغأ  يفو  نيناذأ  نذؤي  اهرثكأ  ةعمجلا  موي  يفو  دجاسم  ةدع  يدـلب  يف  دـجوي 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  نع  مكباوج  امف  نيناذألل  يعاد  الو  ةريثك  دجاسملا  لاقف  نيناذأ ؟  ناذألا  نوكي  اذامل ال  مهدحأ : 

غلبملا8- بحاصو  هنيد  دادس  دنع  الإ  ةنجلا  لخدي  تيملا ال  نأ  ملعن  امكو  هنويد  دـيدست  عيطتـسن  ةايحلا ال  فورظ  عمو  نيد  هيلعو  ىفوتم  خأ  يل 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا ✎ةحفصلا 

ثيدحلا لهأ  81ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 91نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26873
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  انوتفت  نأ  مكنم  وجرنف  هب  بلاطي 

251b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 389  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هركأ ؟ "  و "  هركتسا "  نيب "  قرفلا  امو  اهعوقو ؟  دنع  هدابعل  هللا  صخر  يتلا  هاركإلا  عاونأ  ام 

ظفح2- عمتسأ  ملسم ؟  ريغو  يباري  ناسنإ  وهو  ينجوزي  نأ  يبأل  له 

ظفح3- عمتسأ  هل ؟  لحت  لهف  اريط  تباصأ  اهنكلو  ارئاط  دهاشي  مل  وهو  رويطلا  ديص  دصقب  ةصاصر  لجرلا  قلطأ  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  تالفحلا ؟  يف  قيفصتلا  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  اهب ؟  بلاطي  لهف  ناضمر  يف  هتمامإ  لباقم  فاقوألا  دنع  ةأفاكم  هل  صخش 

اهيف6- عوشخلاو  ةالـصلا  معطب  رعـشأ  مهعم ال  مميتأ  امدنعو  منغلاو  لبإلا  اهنم  نوقـسي  ةريبك  ءام  ةرايـس  دوجو  عم  ةالـص  لكل  مميتي  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا  يأر  امف  ءاملا  دوجو  عم  لطبي  مميتلا  نأل  ةلطاب  اهنا  رعشأو 

ظفح7- عمتسأ  اهتابجاوو ؟  اهطورش  يه  امو  نوملسم ؟  هللا )  الإ  هلإ  ال  ديحوتلا (  ةملك  نولهجي  نيذلا  رابكلا  له 

مزتلا8- تاونس  ذنمو  راجلا  قوقح  ىعرتو  فيضلا  مركتو  ركنملا  نع  ىهنتو  فورعملاب  رمأت  ةرـسأ  يف  ةيمالـسإلا  ةأشنلاب  هيلع  هللا  نم  لجر 
نم نيلصملا  يذؤت  ةالص  ءادأل  دجسملا  يف  نوكأ  امدنع  هدسج  نم  جرخت  ةحئار  نع  ةرابع  ضرم  هباصأ  رهشأ  ةثالث  يلاوح  نمو  الماك  امازتلا 
بنذ هيلع  لهف  ةهيرك  ةحئار  هيف  ءيـش  يأ  الو  موتلا  الو  لصبلا  لكأي  ملعللو ال  ةـجيتن  دـجي  ملو  نييئاصخأو  ءابطأ  ىلع  هسفن  ضرعو  يلوح 

ظفح عمتسأ  هوحصنت ؟  اذامبو  نيلصملا  يذؤي  ىتح ال  هتيب  يف  ةسمخلا  ضورفلا  ىلص  اذإ 

ظفح9- عمتسأ  ةيقبتملا ؟  ىرغصلا  ةعاسلا  تامالع  يه  ام 

ظفح10- عمتسأ  دحاو ؟  قبط  يف  نيكرشملا  ةلكاؤم  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  مايألا ؟  كلت  هيلع  عفدت  لهو  هيضقت  فيكف  تاونس  هيلع  ىرمو  مايص  ءاضق  اهيلع  ةأرما 

ظفح12- عمتسأ  هعم ؟  سولجلا  يل  زوجي  لهف  ادج  ةحيبق  ظافلأب  ظفلتيو  اهتايح  لوط  هيلع  درت  الو  اهجوز  اهبسي  ةأرما 

ظفح13- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ةمايقلا  موي  هل  دهشت  ةلفانلل  رخآ  ناكم  ىلإ  ةضيرفلا  ناكم  نم  لاقتنالا  نأ  ةماعلا  ضعب  ىري 

252a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 453  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

هوحصنت1- نأ  وجرنف  ضفر  نكلو  همسا  رييغتل  اهجوز  تجرتو  ةيلهاجلا  هلإ  امـسا  ناك  هنأ  يردت  يهو  فانم )  هدلاو (  هامـس  دلو  اهدنع  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف 

اهيطعي2- الو  ةيناثلا  هتجوز  ىلإ  بهذـي  امنإو  اريثك ،  اهعم  سلجي  الو  اهب  ينتعي  هنكلو ال  ادالوأ  هنم  تبجنأو  نسلا  ريبك  لجر  نم  ةـجوزتم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  موصيو ؟  يلصي  هنأ  عم  هرجهت  نأ  اهل  زوجي  لهف  يفاكلا  فورصملا 

كلذ3- يف  عرشلا  مكح  امف  يلصي  اهدلاو ال  نكل  يلصت  ةأرمأ  نم  جاوزلا  ديريو  ىلاعت  هللا  نم  فاخيو  يلـصيو  موصي  ةنس )  22 هرمع (  باش 
ظفح عمتسأ   ؟

يهو ال4- لاير ،  فلأ  نيرـشع  اهاطعأ  ماعلا  رخآ  يفو  اهب  يرتشيو  عيبي  لجرل  هتطعأ  لاـير )  2000 براقي (  ام  لاملا  نم  غلبم  اهدـنع  ةأرما 
ظفح عمتسأ  لالح ؟  مأ  مارح  اذه  لهف  اهب  لغتشا  فيك  يردت 
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تاحفصلا يلامجإ 

27063

لوخدلا ليجست 

 : مد✏تسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
39اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 93نيدجاوتملا 

ظفح عمتسأ  لالح ؟  مأ  مارح  اذه  لهف  اهب  لغتشا  فيك  يردت 

؟ 5- دـيلاب مسرلا  ينمزلي  ةـيوناثلاب  بلاط  ينإف  دـيلاب ،  مسرلاب  تناك  وأ  اريماكلا )  ةـيفارغتوفلا (  ةـلآلا  وأ  تحنلاب  نوكت  يتلا  روصلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 

-680 نوكي (  دعوملا  يف  ددـست  مل  اذإو  لاير )  فألأ  60 لاير (  فلأ  نيتسب  مداقلا  ماعلا  ىلإ  ةرايـسلا  هذه  كعيبأ  لوقي :  لجر  يف  نولوقتام 
ظفح عمتسأ  دقعلا ؟  ةيادب  يف  مالكلا  اذهو  هيلي  يذلا  ماعلا  ىلإ  لاير )  فلأ 

ظفح7- عمتسأ  ةيفخ ؟  هجو  ىلع  هذخأي  نأ  هل  زوجي  لهف  ليلق  هنأل  هنم  هبلطي  نأ  لجخي  رخآ  لجر  ىلع  نيد  هل  لجر 

ظفح8- عمتسأ  نيرشعو ؟  ةعست  ميوقتلا  يف  رهشلا  ناك  اذإ  تسلا  مايأ  نم  لاوش  نم  نيثالث  مايص  نوكي  له 

ظفح9- عمتسأ  مرحلا ؟  رهشأ  يف  رويطلا  ديص  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  ليللا ؟  ةالص  ةيفيك  ام 

ظفح11- عمتسأ  اهريغو ؟  تافرعو  ةيورتلا  ةليلو  نابعش  نم  فصنلا  ةليل  مايص  اهتوفي  ىتحو ال  ةداعلا  عنم  بوبح  لوانت  يف  مثإ  ةأرملا  ىلع  له 

252b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 392  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

مكحبو1- ارـس  كلذو  ةليوط  ةرتفل  تاركـسملاو  رمخلا  ىطاعتي  اهوبأ  نكلو  كلذ  ىلع  هللا  دـمحتو  ةـمزتلم  ةـنس )  23 رمعلا (  نم  غلبت  ةاـتف 
ظفح عمتسأ  هحصنو ؟  اهيبأ  ةهجاوم  عيطتست  اهنأ ال  املع  اهيلع  بجاولا  امف  كلذ  ىلع  تفرعت  تيبلا  يف  اهلمع 

ظفح2- عمتسأ  الساكت ؟  اهوكرت  نكلو  ةالصلا  بوجوب  مهملع  عم  نولصي  نيذلا ال  براقألاو  ةلئاعلا  عم  لماعتلا  نوكي  فيك 

ظفح3- عمتسأ  اهب ؟  ىلص  يتلا  ةلاحلا  يه  امو  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  اهب  ىلص  لهو  ةيذحألاب ؟  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح4- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ةعيرشلا  يف  حبذلا  ةقيرط  ام 

دعب5- ام  ىلإ  طقف  رتولا  مأ  رتولاو  عفشلا  رخؤأ  نأ  يل  لهو  رتولا ؟  دعب  ةالص  هنأ ال  حيحص  لهو  رتولاو  عفشلاو  دجهتلا  ةالص  نع  احيـضوت  ديرأ 
ظفح عمتسأ  مايقلا ؟ 

ظفح6- عمتسأ  اهتاعكر ؟  ددع  مكو  ىحضلا  ةالص  ةيعورشم  ام 

عرشي7- لهف  ديدشلا  دربلا  مايأ  يف  ةصاخ  تقو  لك  يف  اهلادبتساو  اهعلخ  رذعتي  ةخـستم  هسبالم  نوكت  ءاتـشلا  لصف  يفو  منغلا  ىعري  لجر 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  مميتلاب  ةلاحلا  هذه  ىلع  نآرقلا  ةءارقو  ليللا  ةالص  هل 

اذه8- نع  انوديفأ  هنفك  نمثب  هسبلي  نأ  نكمي  هدلب  نع  بيرغلا  لجرلا  نأ  ةجحب  لالح  لاجرلل  بهذـلا  سبل  لوقي  وهو  ةوخإلا  دـحأ  عم  تشقانت 
ظفح عمتسأ   ؟

هذه9- ماتخ  نوكيو  حلاصلا  لمعلاو  ةيادهلاب  مهيلع  هللا  نم  مث  كلذ  ريغو  ةالصلا  كرت  نم  ةئيس  ةلاح  يف  اوناك  سانأ  نم  تاياكحلا  ضعب  عمسأ 
؟  اذه يف  حاضيإلا  وجرأف  اهتحـص  يف  كشي  ناسنإلا  لعجي  امم  نيرخأتملا  ىتحو  نيمدقتملا  بتك  يف  صـصقلا  هذه  دـجوتو  ةافولا  صـصقلا 

ظفح عمتسأ 

اندجـسم10- امأو  رـصعلاو ،  رهظلا  مامإلا  عمجف  ءاملا  نم  ةريحب  دجـسملا  دنعو  ريثك  ارطم  لزن  دـقو  رهظلا  تقو  دـجاسملا  دـحأ  يف  تيلص 
؟  نآلا رصعلا  ةالص  ديعأ  لهف  ةحيحص  ريغ  تناك  اذإو  ةحيحص  عمج  يذلا  رخآلا  دجسملا  يف  يتالـص  لهف  عمجلا  هعم  حلـصي  ابـسانم ال  ناكف 

ظفح عمتسأ 

ابرلا11- ةيخأ  يه  قروتلا  ةيلمع  نأو  مارح  اذه  نأ  ملعلا  ةبلط  دحأ  نم  عمس  نكل  هتيب  ءانب  لمكيل  طيسقتلاب  ةرايـس  ءارـش  يف  ةبغر  هيدل  لجر 
ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامف 

ظفح12- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغب  ناذألا  عفر  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  ةلبقلا ؟  هاجتا  ريغ  ىلإ  ناذألا  مكح  ام 
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ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451225

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116261809

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  رجؤي  له  ةيعيجشت  تآفاكمو  زئاوج  بالطلا  يطعي  يذلا  ملعملا 

253a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.86  ) ( 417  )  ( 300  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اذهب ؟  مكيأر  امف  مصي  ملو  ايده  حبذي  ملو  جحلا  ىلإ  ةرمعلاب  عتمت  لجر 

ظفح2- عمتسأ  هتاكز ؟  نوكت  فيكف  لهألا  ىلإ  هلسرن  هنم  ضعبلاو  رثكأ  وأ  نيتنس  يف  ريثك  لامب  قزرنو  لامع  نحن 

ضرم3- ربتعي  اذـه  لهو  اديهـش ؟  ربتعي  لهف  توميف  ةرايـس  ثداـح  هل  لـصحي  تاـظحل  دـعبو  ضيرمب  سيل  وهو  تيبلا  نم  جرخي  يذـلا  لـه 
ظفح عمتسأ  نوعاطلا ؟ 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  هيلع  لهف  ادج  ةهفات  رومأ  ىلع  نوكت  نايحألا  ضعب  يف  ىتح  ءايشألا  نم  ريثك  ىلع  قالطلاب  نوفلحي  سانأ  كانه 

ظفح5- عمتسأ  مثإ ؟  هيف  لجرلل  جاوزلا  ريخأت  له 

-6 ( ملك 2 يلاوح (  دجسملا  نع  ديعب  لمعلا  ناكمو  رصعلا  انايحأو  رهظلا  ةالص  دعب  ىلإ  رجفلا  دعب  نم  رارمتسالا  ينم  بلطتي  لمع  يف  لمعأ 
روضحلا نم  دبال  مأ  ةحيحص  ةالـصلا  لهو  لمعلا ؟  يف  ةيدرفلا  ةالـصلا  مكح  امف  انلحم  يف  ءاقبلا  بلطتي  هسفن  لمعلا  نكلو  ناذألا  عمـسنو 

ظفح عمتسأ  دجسملاب ؟  ةعامجلا  ةالص  ىلإ 

ظفح7- عمتسأ  مسالا ؟  اذهب  يمس  اذاملو  ةفرعب ؟  فوقولا  موي  مأ  ديعلا  موي  وه  له  ربكألا  جحلا  موي 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  هل  زوجي  لهف  ارحس ؟  هنبا  نع  كفيل  ةرحسلا  دحأ  ىلإ  باهذلل  صخش  رطضا 

253b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  4.15  ) ( 478  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

ىتح1- نيد  ىلع  تسيلو  ةليمج  تسيل  اهنإ  هل  لوقلاب  همزع  نع  هيـسنن  نأ  انلواحف  فالخ  مهنيبو  اننيب  ةلئاع  نم  نكلو  جاوزلا  ىلع  يخأ  مزع 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  انيلع  لهف  احيحص  سيل  اهيف  هانركذ  ام  ةقيقحلا  يفو  ىرخأب  جوزتو  جاوزلا  يف  هيأر  ريغ 

وه2- امف  ملسو ؟  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  اي  ةباحـصلا  هلأسف  اثالث )  نيمآ (  لاقف  موي  تاذ  ربنملا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  دعص 
ظفح عمتسأ  هانعم ؟  امو  ثيدحلا 

هعمو3- لجرلا  جرخف  تيبلا  يف  بش  اقيرح  نإ  هل  لاقو  لجرلا  نبا  ءاج  ةـبطخلا  أدـبو  ربنملا  ىلإ  مامإلا  رـضح  نأ  دـعبو  ةـعمجلا  لجر  دـهش 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  ةالصلا  تهتنا  دقو  دجسملا  ىلإ  اوداعو  قيرحلا  اؤفطأف  نيلصملا  نم  ضعبلا 

ظفح4- عمتسأ  نويدلا ؟  ديدست  لثم  اجاتحم  ناك  اذإ  جوزلا  ىلإ  ةاكزلا  عفد  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  اهدالوأل ؟  ةاكزلا  عفدت  نأ  مألل  زوجي  له 

تالئاملا6- نم  ةأرملا  نم  لمعلا  اذه  دعي  لهو  لئام  هاجتاب  مامألا  نم  هقرفت  نأب  كلذو  ةنيعم  ةعمج  يف  مامألا  نم  اهرعش  عمجت  نأ  ةأرملل  له 
ظفح عمتسأ  تاليمملا ؟ 

باتك7- ىلإ  افاضم  فحصملا  نأ  املع  يئادتبالا ،  ميلعتلا  لاجم  يف  كلذو  ةرهاط  ريغ  يهو  فحـصملا  كسمت  نأ  ىلإ  رطـضت  تاملعملا  ضعب 
ظفح عمتسأ  فحصملا ؟  مكح  يف  اذه  ربتعي  لهف  هقفلاو  ديحوتلا 

ظفح8- عمتسأ  مأ ال ؟  جرح  كانه  لهف  مهنم  جوزتي  نأ  فورظلا  هل  حمست  مل  نكلو  مهنم  جوزتي  نأ  ةعامج  دعو  لجر 

ظفح9- عمتسأ  حابملا ؟  رعشلا  نع  انوثدح 
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ظفح10- عمتسأ  لصفلا ؟  اهلوخد  دنع  امارتحا  ةملعملل  تاذيملتلا  مايق  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  امهتوم ؟  ءانثأ  هدالب  جراخ  ناكو  اريثك  امهقح  يف  ارصقم  ناك  ثيح  نيفوتملا  هيدلاو  هاجتا  دلولا  هلعفي  ءيش  لضفأ  ام 

ظفح12- عمتسأ  ةالصلا ؟  لطبت  يتلا  تاكرحلا  ددع  امو  هتالص ؟  يف  ملسملا  عشخي  فيك 

254a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.84  ) ( 434  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءاسنلا ؟  ةداع  يه  امك  اهيف  مخامخلا  عضول  ةأرملل  ةبسنلاب  نينذألا  بقث  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  لعفأ ؟.  نأ  يلع  اذامف  اهلامكإ  عطتسأ  ملو  ةيآ  يف  تأطخأو  يدحو  يلصأ  تنك  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  رايتخا ؟.  نودب  هنأ  ًاملع  كلذ  تلعفف  ضيحلا  ةلاح  يف  انأو  ميركلا  نآرقلا  ةوالت  ةملعملا  ينم  تبلط  اذإ 

هاياطخ4- تطح  ةرم  ةئم  مويلا  يف  هدمحبو  هللا  ناحبس  لاق  نم  لاق ( :  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  هنع  هللا  يضر  ةريره  يبأ  نع 
ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟.  اوجرن  ثيداحألل  ةاورلا  حصأ  مه  نمو  حيحص ،  ثيدحلا  اذه  له  لاؤسلا  هيلع .  قفتم  رحبلا )  دبز  لثم  تناك  نإو 

ظفح5- عمتسأ  هب ؟.  لعفأ  اذامف  فورعم  ريغ  هبحاصو  ًاعئاض  ًائيش  تدجو  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  ضيرملا ؟.  هبرشيل  ءاملا  نم  سأك  يف  عضوت  ةقرو و  ىلع  ةيوبنلا  ثيداحألاو  ةينآرقلا  تايآلا  ضعب  ةباتك  مكح  ام 

اذك7- يلع  طيسقت  ًارانيد  نيسمخو  ةئم  وأ  ًادقن  غلبملا  عفدي  نأ  ىلع  رانيد  ةئم  ةداملا  هذه  رعس  نأب  لوقي  رجاتلا  نأل  زئاج  طيـسقتلاب  عيبلا  له 
ظفح عمتسأ  اذه ؟.  مكح  امف  رهشألا  نم 

ظفح8- عمتسأ  نيتلاو ؟.  نامرلا  كلذكو  ةاكز  تيزلا  وأ  نوتيزلا  يف  له 

ظفح9- عمتسأ  ءوضو ؟.  ريغب  فحصملا  نم  ةءارقلا  زوجت  لهو  تيملا  ىلإ  اهباوث  لصي  نآرقلا  ةءارق  له 

ظفح10- عمتسأ  ةلبقلا ؟.  هاجتا  ريغ  ىلإ  ةسوكعم  اهيلع  يتلا  موسرلا  تناك  اذإ  ةداجسلا  ىلع  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح11- عمتسأ  ةبعكلل ؟.  مسر  اهيف  نأل  ةداجسلا  ىلع  سولجلا  زوجي  نولوقي ال  سانلا  نم  ضعبلا 

هنأ12- يفكي  لوقيو  رذتعي  هنكل  دجـسملا  يف  ةملك  يقلي  وأ  سردـي  نأ  هنم  بلطيو  ةـيوناثلا  يف  سردـيو  يعرـش  ملع  هيدـل  صخـشلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟.  يف  ءيش  هيلع  لهف  ةيوناثلا  يف  يعرشلا  ملعلا  سردي 

ربصا13- لوقأ  انأو  قيضلا  نم  ةلاح  هيرتعت  هنأ  الإ  يلـصيو  فيطلو  نمؤم  ناسنإ  وهو  دلوب  قزري  نأ  ىنمتي  ناكو  تانب  عبـس  هنم  تبجنأ  جوز  يل 
ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟.  مكتليضف  نم  وجرنف  كلذ ،  ىلع  رجأت  كنإو  كل  هللا  مسق  اذهف 

254b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 372  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  بضلا ؟  لكأ  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  دربلا ؟  ءانثأ  ديلا  تامامكب  ةالصلا  زوجت  له 

نم3- ءاسنلا  ةحفاصم  ضفر  اذإو  الاجرو  ءاسن  ةبرغلا  نم  هتدوع  دـنع  مهيدـيأ  يف  لهألا  عيمج  ىلع  ملـسي  ناسنالا  نأ  نادوسلا  يف  انتداع  نم 
نأ هللا  ملعيو  ةدـحاو  ةرم  ولو  نهل  ةـحفاصملا  زوجي  لهف  كنع  امغر  كحفاصت  نم  كاـنهو  لـيواقألا  هيف  نولوقيو  اربكتم  هنوربتعي  براـقألا 

ظفح عمتسأ  نهل ؟  انتحفاصم  دنع  ةفيظن  بولقلا 
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تاملكو4- ةئيـس  تاملكب  ظفلتيو  ةلئاعلا  يف  لكاشم  ببـسيو  ايموي  رمخلا  برـشي  هنأ  الإ  تيبلا  يف  يعم  نكـسيو  لفط  هلو  جوزتم  دـلو  يل 
ثيحب ال هعم  فرصتأ  فيكو  تيبلا ؟  نم  هدرط  يل  قحي  لهف  ةنسحلا  ةريسلا  ةلئاعلا  عم  ريسلاو  رمخلا  كرتب  هل  يحـصن  نم  مغرلاب  ةيرفك 

ظفح عمتسأ  ةحيصن ؟  نم  لهف  هتدلاو  كلذكو  باقعلا  فاخأو  مارحلا  هللا  تيب  ىلإ  جاح  لجر  يننأل  مثإلا  لمحتأ  وأ  يلع  هللا  بضغي 

املع5- ددحملا  تقولا  يف  ةالـصلا  عيطتـسأ  ثيحب ال  راهنلا  ءانثأ  لمعلا  يف  يبعتو  يمومه  ةرثك  نم  لسكلا  نم  اعون  يل  ثدـحي  ةالـصلا  ءانثأ 
ظفح عمتسأ  ةحيصن ؟  نم  لهف  ءاكبلا  ةجردل  ةعمجلا  موي  بيطخلل  يعامس  دنع  اريثك  عشخأ  يننأ 

ملعلا6- عم  مارح  مأ  لالح  لمعلا  اذه  لهف  مهبلط  بسحو  هلهأ  مامأ  تيملا  ىلع  ةحاينلا  يأ  تايكارفلا )  ىمسي (  ام  حتاوفلا  سلاجم  يف  أرقأ 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  يقزر  بسكأ  يننأ 

ظفح7- عمتسأ  نآرقل ؟  يقاب  كرتأو  هظفح  لجأ  نم  انيعم  اءزج  أرقأ  نأ  زوجي  لهو  نآرقلا ؟  ظفحل  ةقيرط  لضفأ  يه  ام 

ظفح8- عمتسأ  امئاد ؟  لاصتالا  نم  دبال  مأ  الثم  رهشأ  ةثالث  هكرتأو  ًارهش  سيمخلاو  نينثإلاك  لفاونلا  مايص  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  لمعلا ؟  اذهب  ةرافكلا  يلع  بجي  لهف  دصق  نودب  ةرتف  ذنم  اطق  يترايسب  تسعد  دقل 

ةيبرتلا10- مهتيبرتو  مالـسإلا  ماكحأ  اـهدالوأ  ملعتو  هجو  لـمكأ  ىلع  اـهتيبب  لاـمعأب  موقتو  ةالـصلاو  ةدـيقعلا  رومأ  ىلع  ظـفاحت  ةـجوز  هل  لـجر 
اريثك اهل  هحـصنو  همالك  عم  اهيفكو  اههجو  ةفـشاك  تيبلا  نم  جرختو  يعرـشلا  رامخلاب  مازتلالا  دـيرت  اـهنأ ال  ـالإ  اـهنع  ضار  وهو  ةيمالـسإلا 

ظفح عمتسأ  اهتالثملو ؟  اهل  ةحيصن  نم  لهف  كلذ  ىلع  ةرصم  اهنكلو 

هيبأ11- تيب  وأ  هتيب  يف  ميقت  نأ  هرفـس  لـبق  هتجوز  عم  قفتاو  رتم )   200 يلاوح (  هيبأ  تيب  نع  دعبي  تيب  يف  ميقم  ةـنبا  هدـنعو  جوزتم  لجر 
تبهذ لب  كلذ  لعفت  مل  نآلا  ىتحو  رهشأ  ةتس  براقي  ام  هرفس  دعب  نكلو  نيموي  وأ  موي  مهعم  ميقتو  اهلهأ  ةرايزل  بهذت  عوبـسألا  ةياهن  يفو 

لهف كلذ  لعفت  ملو  هعم  اهقافتا  دفنتو  اهجوز  تيب  يف  ميقت  ىتح  تارم  ةدع  اهيلإ  لسرأ  دـقو  ليلقلا  الإ  اهجوز  تيب  ىلإ  تأت  ملو  اهلهأ  ىلإ 
ظفح عمتسأ  اهعم ؟  لعفي  اذامو  ءيش  يأ  يف  اهتهج  نم  رصقي  مل  هنأ  ملعلا  عم  لعفلا  اذهب  ةيصاع  يه 

امك12- هنأل  كلذ  نوبحي  سانلا ال  ضعب  نأ  املع  مارح  اذه  لهف  لبحلا  لثم  وهو  سأرلا  نع  عفترم  ءاطغ  سبل  ءاسنلا  دـنع  ىرن  مايألا  هذـه  يف 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  ةلئاملا )  تخبلا  ةمنسأك  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لاق 

255a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 417  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

نوصخيو1- ىرخأ  ةيعدأ  هيلع  نوديزيو  تيده )  نميف  اندها  مهللا  رتولا (  تونق  ءاعدب  نوعديو  رجفلا  ةالص  يف  نوتنقي  دجاسملا  ةمئأ  نم  ريثك 
لعفي اذامو  تونقلا ؟  اذه  مكح  امف  وهـسلا  دوجـس  دجـس  هيـسن  اذإ  مهـضعبو  رمتـسم ،  لكـشب  ىرخألا  تاولـصلا  نود  رجفلاب  ءاعدـلا  اذـه 

ظفح عمتسأ  اتماص ؟  ىقبيو  هيبنج  ىلإ  هيدي  يقبي  مأ  هعم  هيدي  عفري  لهف  مامإلا  تنق  اذإ  مومأملا 

ظفح2- عمتسأ  ىلاعت ؟  هللا  ىلإ  يعادلا  طورش  يه  ام 

عم3- ةصخر  نم  هل  لهف  نيتيلاتتم  نيتعمج  نم  رثكأ  انايحأ  هتوفت  دقو  ةعمجلا  ةالص  هتوفتف  ةعمجلا  موي  هتيدرو  نوكت  دقو  تايدرولا  يف  فظوم 
ظفح عمتسأ  هقزر ؟  ردصم  يهو  فئاظولا  ةلقل  هلمع  كرت  عيطتسي  هنأ ال 

وأ4- ةفرعو  ةجحلا  يذ  نم  رشع  وأ  رهش  لك  نم  مايأ  ةثالث  وأ  سيمخلاو  نينثالا  مايـص  وأ  لاوش  نم  مايأ  ةتـس  وهو  عوطتلا  مايـص  لضفأ  امهيأ 
ظفح عمتسأ  ءاروشاع ؟  ءاعوسات و 

ظفح5- عمتسأ  ناضمر ؟  مايص  يكراتو  ةالصلا  يكرات  لثم  ةاصعلا  ىلع  ةزانجلا  ةالص  زوجت  له 

255b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 465  )  ( 325  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هنفد ؟  دعب  تيملا  ىلع  نيترم  سي  ةروسو  ةحتافلا  ةروس  ةءارق  مكح  امو  تيملا ؟  ىلع  نآرقلا  ةءارق  زوجت  له 

-2 ( لاير 3000  ) يلاوح هتميق  غلبت  لامعتسإلل  بهذ  يدنع  انأو  مارغ )  92 هباصن (  نأو  ىكزي  باصنلا  غلب  اذإ  بهذلا  نأ  مكجمانرب  يف  تعمس 
ظفح عمتسأ  يدوعسلا ؟  لايرلاب  ةاكزلا  باصن  رادقم  امو  نزولا ؟  بسح  ىلع  مأ  ةميقلا  بسح  ىلع  له  هيكزأ  فيكف  باصنلا  غلبي  هنزوو ال 

دنع3- ةرـشبلا  ىلإ  ءاملا  لوصو  عنمي  نهدلا  اذـه  لهف  ءاملاب  رعـشن  الو  ةعرـسب  ةرـشبلا  نم  ءاملا  لزني  رعـشلا  بيطت  نهد  لامعتـسا  دـنع 
ظفح عمتسأ  ةالصلل ؟  ءوضولا 

عفدي4- اهوبلط  اذإ  اهنم و  ديفتـسيو  هلامعأ  يف  ةنامألا  هذه  لخدـيو  ةـنامأ  لكـش  ىلع  لاملا  ضعبب  براقألا  ضعب  هيتأي  ناكد و  يف  لمعي  لجر 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  ءيش  هيلع  لهف  طقف  هل  هوعدوأ  يذلا  غلبملا  سفن  مهل 

؟ 5- لعفلا اذه  مكح  امف  ءاقدـصألاو  براقألاو  لهألا  وعدـنو  ىتوملا  ءاشع  اهيمـسنو  حـئابذ  حـبذت  ناضمر  لهي  امدـنع  يهو  ةـميدق  ةداع  انيدـل 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  هثيداحأ ؟  ةحص  امو  يدنقرمسلل  نيلفاغلا )  هيبنت  باتك (  يف  مكيأر  ام 

اديهش7- ربتعي  له  يلصي  وهو ال  كلذب  تام  نم  مكح  امو  هللا ؟  ليبس  يف  ديهشلا  عم  ىواستي  لهو  ديهـش ؟  وه  له  قرغلا  وأ  مدهلاب  تام  نم 
ظفح عمتسأ   ؟

256a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 509  )  ( 339  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- دارأ  مث  نيرشعلا  يف  هرمع  الإ و  لصي  مل  صخـش  الثم  اهئادأ ،  يف  نواهت  يتلا  ةالـصلا  دصقأ  ةتئافلا و  ةالـصلا  يلـصي  سانلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  رخآ ،  اتقو  تقو  لك  عم  يلصيف  كلذ  تاف  ام  يضقي 

ظفح2- عمتسأ  اهنوحصنت ؟  اذامبف  بنذلاب ،  مئاد  روعش  اهيدل  نكل  اهل و  رفغي  نأ  اريثك  هللا  تعد  تبات و  ةرم و  تأطخأ  اهنأب  لوقت 

ظفح3- عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  يف  ةملك  نم  له  و  بونذلا ؟  نم  بئاتلا  جيوزت  يف  عرشلا  مكح  ام 

نع4- اوقعي  نأ  دالوألل  زوجي  لهف  هئانبأ ،  نع  قعي  مل  يفوت و  هنأ  ثيح  مهنع  قعي  مل  دالوألا  نم  ةـعومجم  هيدـل  لجر  نع  ةـقيقعلا  طقـست  له 
ظفح عمتسأ  مهسفنأ ؟ 

ظفح5- عمتسأ  اوحصت ؟ >>  اوموص  ثيدح <<  اذه  له 

لبق6- لاستغالا  انيلع  لهف  اهريركت ،  دعب  يراجملا  هايم  نم  ىقسي  هنكل  ةيعيبط و  ةعارز  عورزم  بعلم  يف  بعلن  بابـشلا  نم  ةعومجم  نحن 
ظفح عمتسأ  اذكه ؟  عرزلا و  ىلع  اندحأ  طقسي  نأ  لصحي  هنأل  ةالصلا 

ظفح7- عمتسأ  ةربص ؟  تيمس  اذامل  و  ةربص ،  اتيب  ذخأ  نم  فرصتي  فيك 

ظفح8- عمتسأ  ةيعرشلا ؟  ةمسقلا  بسح  يح  وه  هتثرو و  ىلع  هلام  عزوي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

256b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.01  ) ( 388  )  ( 199  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- اهبابـش ؟  ةرهز  نم  اهمرح  اماع و  نيثالثلا  نس  تغلب  ىتح  مهـضفري  هنكل  باطخلا و  اهل  مدـقتي  ةاتف و  هدـنع  ناـك  نميف  مكيأر  اـم 
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ظفح

ظفح2- عمتسأ  روهملا ؟  ءالغل  ةبسنلاب  ءابآلل  مكهيجوت  وهام 

يف3- ماني  رهـشأ و ال  ةعـست  ذنم  اهرجهب  موقي  ايناث  ببـس ،  نودب  ببـسب و  اهبـسي  الوأ  هتجوز :  هاجتا  جوز  نم  ردصت  لاعفأ  نع  لأست  ةلئاس 
نه هتاوخأ و  ىلع  قفني  هنأ  نيح  يف  اهيلع  قفني  ـال  نـآلا و  سيل  نكل  قـالطلا و  ىلع  مزاـع  هنأـب  لاـق  ببـسلا  نع  هتلأـس  امدـنع  هتفرغ و 

ةالصلا ءادأ  يف  نواهتي  جوزلا  لمكألا و  هجولا  ىلع  دالوألا  ةيبرتب  موقت  نآرقلا و  أرقت  موصت و  يلـصت و  هتجوز  نأب  املع  تاجوزتم  تالماع و 
ظفح عمتسأ  اهيلإ  عمتسي  نآرقلا و ال  أرقي  لزنملا و ال  نم  بيرق  وه  عماجلا و  يف  يلصي  اهتقو و ال  يف 

ىمسي4- لهف  تاولصلا  يلصي  مث  ارـصع  ةسماخلا  ةعاسلا  ىتح  ماني  احابـص و  ةثلاثلا  ةعاسلا  براقي  اميف  ناضمر  يف  رحـستي  يجوز  لوقت : 
ظفح عمتسأ  هدنع ؟  ىقبأ  له  و  ارفاك ،  كلذ 

مدنأف5- ةالـصلا  ةياهن  يف  الإ  كلذ  كردأ  عوشخلا و ال  دقفأ  كلذ  دعب  ةيناثلا و  ىلوألا و  نيتعكرلا  يف  عوشخلاب  رعـشأ  ةالـصلا  يف  لخدأ  امدـنع 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ىلإ  ليبسلا  ام  و  لعفأ ،  اذامف  كلذ ،  ىلع 

ظفح6- عمتسأ  ةءارقلا ؟  نسحي  نم ال  ةمامإ  حصت  له 

ظفح7- عمتسأ  هيلع ؟  ملسأل  هل  ينحنأ  وأ  هل  يدي  دمأ  له  سلاج  وه  هيلع و  ملسأ  وأ  هينهأ  وأ  ادحأ  يزعأ  نأ  ديرأ  تنك  اذإ  لوقت :  ةلئاس 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  يفكي  له  اهيف و  ةالصلا  حصت  له  ةساجن  اهيف  تناك  نوباصلا و  ءاملاب و  بايثلا  انلسغ  اذإ  لوقت :  ةلئاس 

ظفح9- عمتسأ  ةليوط  ةدمل  مميتلا  يل  حصي  لهف  ءاملا  نم  بيبطلا  ينعنم  ضرم و  ينيع  يف  ناك  اذإ 

ملعلا10- ةيراجلا و  ةقدصلا  يه  امف  هل ،  وعدي  حلاص  دلو  وأ  هب  عفتني  ملع  وأ  ةيراج  ةقدص  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنا  تام  اذإ  تيملا  نأب  ملعن  نحن 
ظفح عمتسأ  عفانلا ؟ 

يفكي11- لهف  ةسارحلل  يئاقب  ةجحب  انع  ديعب  وه  دجـسملا و  ىلإ  يباهذ  ضفري  ةعرزملا  بحاص  رامث و  يـشاوم و  اهيف  دجوي  ةعرزم  يف  لمعأ 
ظفح عمتسأ  ةعرزملا ؟  يف  يلصأ  نأ 

ظفح12- عمتسأ  روخبلا ؟  ةدوعلا و  ةحئار  نع  اذام  اضيأ و  رطفي  هقاشنتسا  له  رطفت و  رطعلا  ةحئار  له 

ظفح13- عمتسأ  مأ ال ؟  احلام  ماعطلا  ناك  اذإ  ةفرعمل  اذه  رطفي و  لهف  ةجاحل  اماعط  تقذ  اذإ 

257a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 489  )  ( 312  ) 

 :- تايوتحملا  

اورتشيل1- هللا  دنع  نم  اذه  نولوقي  مث  مهيديأب  باتكلا  نوبتكي  نيذلل  ليوف  ىلاعت ( :  هللا  لوقي  ثيح  مرحم  هعيب  مث  نم  فحصملا و  ءارش  له 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  اليلق ) ....  انمث  هب 

ظفح2- عمتسأ  ةماقإلا ؟  ناذألا و  ىلع  ةرجألا  ذخأ  زوجي  له 

اهنكل3- ةكيمـس  سبالملا  نوكت  دـق  نايحألا  ضعب  يف  هنأ  ثيح  ةـقاقرلا  مدـع  رتسلا و  ثيح  نم  ةالـصلا  يف  ةأرملا  سابل  يف  طباضلا  وهاـم 
ظفح عمتسأ  ةرشبلا  نول  وأ  رعشلا  نول  نم  ءيش  رهظت 

سمخ4- هدـنع  ماد  ضرملا  ءابطألا و  ىلإ  باهذـلا  دـيري  هنأب ال  املع  ضرملا  اذـه  فشكت  يتلا  ةـيعدألا  يه  اـمف  يـسفن  ضرمب  ىلتبم  لـجر 
ظفح عمتسأ  ءافشلاب ؟  هل  ءاعدلا  عم  تاونس 

ظفح5- عمتسأ  دالوأ ؟  امهنيب  هنأب  املع  اهقيلط  عم  يكحت  ملست و  نأ  ةقلطملا  ةأرملل  زوجي  له 

يف6- يلـصت  أضوتت و  اهدـلب  يف  ةالـصلا  تقو  تأي  امدـنع  نكل  ةـلبقلا و  ةالـصلا و ال  تقو  فرعت  تناك ال  يبنجأ و  دـلب  ىلإ  ةرم  تبهذ  ةأرما 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اهيلع  لهف  ةلبقلا  هنأب  نمضت  يذلا  هاجتالا 

ظفح7- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةالص  ناسنإلا  نع  طقست  لهف  ةعمجلا  موي  ديعلا  قفاو  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  ثاريملا ؟  ةلأسم  يف  ةبصعلا  مه  نم 
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نع9- اوددـسي  نأ  ءاينغألا  دالوألا  ىلع  لـهف  ينغ  ضعبلا  لاـحلا و  روسيم  ضعبلا  ءاـنبألا ،  نم  ةـعومجم  هل  ةريثك و  نويد  هيلع  لـجر و  يفوت 
ظفح عمتسأ  ءارقفلا ؟  دالوألا  نع  طقسي  له  مهدلاو و 

ظفح10- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالصل  هظقوي  لهف  نينس  عست  رمعلا  نم  غلبي  دلو  هل  نأب  لوقي 

ظفح11- عمتسأ  ةيآلا  سانلل ) .....  عفانم  ريبك و  مثإ  امهيف  لق  رسيملا  رمخلا و  نع  كنولأسي  ةميركلا (  ةيآلا  هذه  يف  ةدراولا  عفانملا  يه  ام 

ظفح12- عمتسأ  فلسلا ؟  نع  دراو  اذه  لهف  ةالصلا "  مقأ  و  ةبطخلا "  رخآ  يف  اندجسم  يف  ةعمجلا  بيطخ  لوقي 

رضحأ13- نأ  يل  زوجي  لهف  ةيعرشلا ،  داوملا  انسردي  كلذ  عم  رومألا و  ضعب  يف  رـصقم  بهذ و  نم  متاخ  سبلي  ةيحلل و  قلاح  سردم  انـسردي 
ظفح عمتسأ  ةسردملا ؟  يف  سوردلا  هذه 

ظفح14- عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب  ةدالولا  ليهست  ضرغب  أرقت  ةدراو  تايآ  كانه  له 

257b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 554  )  ( 333  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةءارقلا يف  رمتسأ  مأ  مالسلا  مهيلع  درأ  لهف  مالـسلا  نوقلي  نيلـصملا و  نم  ضعبلا  لخدي  نآرقلا و  أرقأ  انأ  دجـسملا و  يف  نوكأ  امدنع 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  نذؤملا ؟  هلوقي  ام  ددرأ  تكسأ و  مأ  نآرقلا  ةءارق  يف  رمتسأ  له  نذؤملا ،  نذأ  اذإ 

اذام3- ةرشابم ،  ةكم  ىلإ  بهذ  مايأ و  دعب  مرحأ  مث  مارحإ  نودب  اهريغل  ةرمعلل و  امهنم  يتأ  نم  مكح  ام  لاموصلا و  ايبويثيإ و  لهأ  تاقيم  نيأ 
ظفح عمتسأ  هلعفي ؟  نأ  هيلع  بجي 

يعـسلاب و4- اوأدب  مث  تيبلاب  اوفاط  ةبعكلا  ىلإ  اولـصو  امدنع  ناضمر و  نم  نيرـشعلا  عباسلا و  ةليل  يف  ةرمعلل  اومرحأ  ءاسن  لاجر و  سانأ 
نودب مهتويب  ىلإ  اوعجر  نيطوش و  وأ  طوش  ءاضق  دعب  ىعسملا  نم  اوجرخ  رطخلا و  مهـسفنأ  ىلع  اوفاخ  ةليللا  كلت  يف  ماحزلا  ةدشل  نكل 

ظفح عمتسأ  اولعفي ؟  نأ  مهل  يغبني  اذام  ءيش و  مهيلع  لهف  ريصقت  وأ  قلح  نودب  يعسلا و  مامتإ 

عمتسأ5- هلعف ؟  يلع  اذام  مأ  كلذب  يفتكأ  مهحصنب و  موقأ  له  مهوحن ،  يلع  بترتي  اذامف  مالسإلا  يف  ةمرحم  ءايـشأ  نولمعي  صاخـشأ  كانه 
ظفح

ظفح6- عمتسأ  يناثلا ؟  مويلا  يف  الإ  كلذ  ركذأ  مل  برغملا و  ةالص  لثم  ةيرهج  مأ  ةيرس  اهيضقأ  لهف  ةيرهجلا  ةالصلا  ينتتاف  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  اضيأ ؟  قلحلا  يف  اذه  لخدي  له  هتيحل ،  نم  اضعب  ذخأ  مكح  ام  نكل  ةيحللا و  قلح  مكح  انفرع 

ىلع8- بساحيس  هللا  نأ  مارح و  اذه  مهل  لوقأ  امدنع  زمللا و  زمهلا و  قافنلاب و  نوموقي  عرشلا و  فلاخت  ءايـشأ  نولمعي  سانلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  لثمل  متنأ  نولوقت  اذامف  ميحر  انبر  ميحجلا  موي  نولوقي  كلذ 

كلذ و9- يف  متهي  بطاخ ال  يتأي  امدنع  هنأ  ثيحب  هتنبل  حلاصلا  جوزلا  رايتخاب  صرحي  مل  دلاولا  ناك  اذإ  نبالا  ىلإ  دلاولا  نم  ةيالولا  طقـست  له 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  نع  هدصي  يكل  بطاخلا  دنع  هتنب  ةروص  هوشي  وأ  هنع  لأسي  ال 

258a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 516  )  ( 444  ) 

 :- تايوتحملا  

ضعبلا1- رمألا و  يلو  دوجوب  كلذـل  زرحتي  ضعبلا  زئاج  هنأـب  لوقي  ضعبلا  هتبوطخمل ،  بيطخلا  ةـيؤر  نع  ءارـآلا  لاوقـألا و  نم  اريثك  تعمس 
ظفح عمتسأ  اهجاوز ؟  دقع  لبق  هتبوطخمل  بيطخلا  ةيؤر  زوجي  لهف  تابيرقلا  ىدحإ  ةيؤر  ىلع  دمتعي 
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اذام2- لاملاب  هللا  هقزر  امل  و  تقولا ،  كلذ  يف  دوقن  ىلإ  اجاتحم  ناك  هنأل  لاير  ةـئامب  اهعيبب  ماق  اهذـخأ و  قيرطلا و  يف  ةيـشام  دـجو  لـجر 
ظفح عمتسأ  دوقنلا ؟  هذه  يف  فرصتي  فيك  مأ  ىلوألا  لدب  اهكرتب  موقي  ةيشام و  يرتشي  له  لعفي ؟ 

ىدأ3- نمك  ةلفان  ىدأ  نم  و  ةضيرف ،  نيعبـس  لداعي  كلذ  نإف  ناضمر  يف  ةضيرف  ىدأ  نم  اثيدح <<  دجاسملا  دحأ  يف  بتكلا  دحأ  يف  تدجو 
امنيب فيعـض  ثيدحلا  اذه  نأب  تأرق  و  هلك >>  رهدلا  ماص  ول  ءاضق و  هل  لبقي  مل  ادمعتم  ناضمر  نم  اموي  رطفأ  نم  هاوس و  اميف  ةـضيرف 

ظفح عمتسأ  يداشرإ ؟  يتباجإ و  خيشلا  ةليضف  نم  وجرنف  ةعاذإلا  يف  كلذك  حيحص و  ثيدحلا  اذه  نأب  نوثدحتي  دجاسملا  ةمئأ 

لاير4- نولوقي  لاصتالل  ديدح  تالايرلا  فرـص  دحأ  بلط  اذإ  مرحلا و  راوجب  ةدوجوملا  فتاوهلا  ةنيبك  دـنع  صاخـشأ  يكملا  مرحلا  راوجب  دـجوي 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  لمعلا  اذه  لهف  قرولا ،  نم  تالاير  ةسمخب  ديدح  تالاير  ةثالث  وأ  قرولا  نم  نيلايرب  ديدح 

ظفح5- عمتسأ  نيدلا ؟  ىلع  ةظفاحملا  ىلع  ةنيعملا  بابسألا  يهام 

ظفح6- عمتسأ  بارتلا ؟  يف  اهعضو  مأ  اهقرح  متي  له  رفاظألا ،  وأ  طقاستملا  رعشلاب  ناسنإلا  لعفي  اذام 

ظفح7- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  نيمآ  ةحتافلا  ةروس  مامتإ  دنع  لوقأ  نأ  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  الام ؟  كلمأ  يننأب ال  املع  يخأ  لامب  جحأ  نأ  يل  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  هتافص ؟  هللا و  ءامسأ  نيب  قرفلا  وه  ام 

ظفح10- عمتسأ  دراو ؟  اذه  لهف  نوتصني ،  عيمجلا  نآرقلا و  نم  رسيتي  ام  ءارقلا  دحأ  أرقي  ربنملا  مامإلا  دوعص  لبق  ةعمجلا و  ةالص  يف  اندنع 

ظفح11- عمتسأ  تايلاتتم ؟  تارم  ثالث  ةعمجلا  ةالص  كرت  نم  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  ةنس ؟  يه  له  و  ىحضلا ،  ةالص  تقو  أدبي  ىتم 

دوهش و13- دجوي  ةقرو و ال  دجوت  ثيح ال  هدحج  غلبملا و  اذه  ركنأ  مث  لاير  فلأ  نيرـشع  نم  براقي  ام  هردق  لاملا و  نم  اغلبم  ذخأ  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيد ؟  فلسلا  ربتعي  له  و  ةفلس ،  هذه  نأب  ملعلا  عم  دحاو  لاير  عفدأ و ال  نل  نكل  نجسلا و  برضلا و  لمحتأ  فوس  لاق 

258b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 605  )  ( 507  ) 

 :- تايوتحملا  

نأب1- املع  كلذ  مكح  امف  ةليمج ،  تاوصأب  يه  ىقيـسوم و  نودب  اهنكل  ءانغلا و  نوحل  هبـشت  نوحل  اهيف  ةيمالـسإلا و  ديـشانألا  ضعب  تعمس 
ظفح عمتسأ  ةيفوصلا ؟  لامعأ  نم  اهنأب  لوقي  اهنم و  جرحتي  ةوخإلا  ضعب 

ظفح2- عمتسأ  ادج ؟  ريصق  تقو  هنأك  ريصي  ىتح  نمؤملا  ىلع  ففخي  ةمايقلا  موي  نأ  حيحص  له 

ظفح3- عمتسأ  تلصو ؟  اذإ  مانأ  حاترأ و  ىتح  اركبم  لصأس  ينأب  نظلا  ةبلغ  عم  رفسلا  ءانثأ  ميدقت  عمج  عمجأ  يرافسأ  ضعب  يف 

نكل4- بولطملا و  غلبملا  لجرلا  هاطعأ  كلذ و  مت  ةرايـسلا و  حالـصإ  ةـميق  ةـشرولا  ردـقت  نأ  ىلع  اقفتا  ناوخإلا و  دـحأ  ةرايـس  لـجر  مدـص 
ظفح عمتسأ  عيبلا ؟  دنع  لزنت  اهتميق  ةرايسلا و  ىلع  رثأ  دق  ثداحلا  نأب  املع  يقابلا  در  همزلي  لهف  نمثلا ،  نم  لقأب  تحلصأ  ةرايسلا 

ظفح5- عمتسأ  لابسإ ؟  مكلا  يف  نوكي  له  كلذ و  هيلع  مرحي  لهف  ءاليخلا ،  وأ  ربكلا  هدصق  نوكي  نأ  نود  هبوث  لجرلا  لبسأ  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  عدتبم ؟  رمأ  اذه  نأب  تعمس  دقف  نذآملا ،  ىلع  لالهلا  عضو  مكح  ام 

سانلا7- نم  انأ  دمحلا و  هلل  ادالوأ و  بجنت  ةـجوز و  يدـنع  يننأل  ميقع  ةأرما  نع  ثحبأس  لوقي :  هنكل  ىرخأ و  ةأرما  جوزتي  نأ  هتين  يف  لجر 
ظفح عمتسأ  حصنلا ؟  هيجوتلا و  وجرن  دالوألا ،  ةرثك  نوبحي  نيذلا ال 

259a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 484  )  ( 406  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  زوجي  اذه  لهف  لاير  فالآ  ةعبس  اهعجرت  ةنس  دعب  هل  تلق  مث  لاير  فالآ  ةسمخ  الثم  لاملا  نم  اغلبم  اصخش  تيطعأ  اذإ 

ظفح2- عمتسأ  راهنلا ؟  لوأ  لكأ  هنأ  املع  هموي  ةيقب  هكاسمإ  حصي  لهف  راهنلا  ءانثأ  الإ  ءاروشاع  موي  ركذتي  مل  صخش 

ىلع3- ىرج  اذه  نكل  ميظعتلا و  دقتعن  نحن ال  نولوقي :  كلذ  نع  نوهني  امدـنع  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلاب  نوفلحي  نيذـلا  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكحلا  امف  ةداعلا ،  ىرجم  ناسللا 

؟ 4- اهتلازإ بعـصي  نكل  اهديرن و  اننأب ال  املع  انتيب  ىلإ  لوخدـلا  نم  ةـكئالملا  عنتمت  لهف  اهريغ  بعللا و  تالجملا و  نم  ةريثك  روص  انتويب  يف 
ظفح عمتسأ 

هللا5- ىلص  لوسرلا  نأ  ملسم  حيحص  يف  كلذك  و  كلذ ؟  يف  حيحـصلا  وه  امف  مأ ال ؟  دايـص  نبا  وه  لهف  لاجدلا  نع  بتكلا  ضعب  يف  تأرق 
وجرن ةنيدملا ،  ةكم و  لخدي  لاجدلا ال  نأ  عم  لاجدلا  وه  اذه  ليق  هنع  لأس  املف  لاجدلا  تافص  هيف  تيبلاب و  فوطي  الجر  ىأر  ملـس  هيلع و 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟ 

ظفح6- عمتسأ  مأ ال ؟  ناذألا  ةداعإ  هيلع  بجي  لهف  مونلا )  نم  ريخ  ةالصلا  لوقلا (  رجفلا  ةالص  يف  نذؤملا  يسن  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ىرسيلا  ديلاب  ماعطلا  ضعب  ناسنإلا  لوانتي  دق  ماعطلا  لوانت  ءانثأ 

259b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 390  )  ( 193  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  جحلا ؟ )  سانلل و  تيقاوم  يه  لق  ةلهألا  نع  كنولأسي  ةيآلا (  هذه  ريسفت  ام 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟  مثإ  هيف  ايندلا  رومأ  يف  دجسملا  يف  مالكلا  له 

ظفح3- عمتسأ  ليللا ؟  يف  دجهتلا  ةالص  لضف  وه  ام 

تيفش4- اذإ  رهش  لك  نم  موي  مايص  ترذنف  ىودج  نود  نكل  بيبطلا و  ىلإ  تبهذ  تاونـس و  ثالث  ةدمل  ينيع  يف  ضرم  نم  يناعأ  تنك  دقل 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  موصأ  لهف  ضرملا  يندواع  كلذ  دعب  نكل  نيرهش و  نم  نيموي  تمص  ينيع و  تنسحت  ةرتف  دعب  ينيع و 

ظفح5- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  ةقيقع ،  اهسفنل  تحبذف  اهنع  قعي  مل  اهابأ  نأب  تملع  تربك  امدنع  نيعبرألا و  يف  ةأرما  اندنع  دجوي 

عمتسأ6- فارـسإلا ؟  نم  اذه  ربتعي  له  رفـسلا و  نم  مودقلا  حاجنلاك و  ةراسلا  تابـسانملا  دنع  وأ  نآرقلا  متخ  دـنع  تالفحلا  ةـماقإ  مكح  ام 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  ةعمجلا ؟  هيلع  بجت  نمب  صاخ  مكحلا  نأ  مأ  ةعمجلا  ةبطخ  ءانثأ  ملكتت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  جاوزلا ؟  تابسانم  يف  ءانحلاب  لاجرلا  بيضخت  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  ةمامإلاب ؟  قحأ  وه  نمف  ميركلا  نآرقلل  هنم  أرقأ  وه  نم  هذيمالت  نم  دجسملا  يف  بتار و  دجسم  مامإ 

يف10- مهنفد  ةينارصنلا و  ىلع  مه  اوتام و  نإ  لافطألا  ىلع  ةالـصلا  ليـسغت و  زوجي  لهف  نينب ،  تانب و  اهنم  هل  ةيباتك و  ةأرما  نم  جوزت  لجر 
ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟  رباقم 

ناك11- لب  ادمعتم  كلذ  لعفي  مل  هنأب  املع  رطفي  كلذ  لهف  دصق  نودب  هفوج  ىلإ  لصو  نيزنبلا و  نم  ةـحئار  وأ  نيزنب  ناسنإلا  قلح  يف  لزن  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةعرزملا ؟  يقس  ديري 

260a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 362  )  ( 251  ) 
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 ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ةليوط  ىقبت  ليوارسلا  نكل  بعكلا و  قوف  ام  ىلإ  مهبايث  ريصقتب  نوموقي  سانلا  نم  ضعبلا 

ظفح2- عمتسأ  ءوضولل ؟  يهجو  لسغأ  نأ  زوجي  له  يترشب ،  ىلع  نوهدلا  يعضو  دنع  لوقت :  ةلئاس 

ظفح3- عمتسأ  ناضمر ؟  راهن  يف  نانسألا  نوجعم  لامعتسا  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  اهتفص ؟  امف  ةعدب  نكت  مل  اذإ  ةعدب و  يه  له  حيبستلا و  وأ  حيباستلا  ةالصب  مايقلا  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  رباقملا ؟  دنع  نآرقلا  أرقن  نأ  انل  زوجي  له 

صخـش6- هعم  ةعامجلا و  فص  فلخ  يلـصملا  ناك  اذإ  نوكي  فيك  نكل  و  زوجي . ةعامجلا ال  عم  فصلا  فلخ  هدحو  يلـصي  يذلا  نأب  تملع  دقل 
ظفح عمتسأ  تقولا ؟  اذه  يف  يلصملا  لعفي  اذام  مأ  كلذ  زوجي  لهف  غلاب )  ريغ  هنأ  يأ  ملحلا (  غلبي  مل 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ىرسيلا  ديلاب  ماعطلا  ضعب  ناسنإلا  لوانتي  دق  ماعطلا  لوانت  ءانثأ 

260b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 599  )  ( 496  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هيفكب ؟  ههجو  لسغي  نأ  ءىضوتملا  مزلي  له 

نيفخلا و2- ىلع  حسملا  يف  درو  ليلدلا  نأ  ةجحب  كلذ  ركني  سانلا  نم  اريثك  نأ  ثيح  نيفخلا  ىلع  براوجلا ال  ىلع  حـسملا  ىلع  ليلدـلا  ام 
ظفح عمتسأ  ةرشبلا ؟  ىلإ  ءاملا  لصي  نأ ال  بروجلا  ىلع  حسملا  دنع  مزلي  له  و  نيبروجلا ،  ىلع  حسملا  يف  دري  مل 

ظفح3- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  له  رجفلا  دعب  مسقت  قازرألا  نأل  زوجي  رجفلا ال  ةالص  دعب  مونلا  نأب  يل  ليمز  نم  تعمس 

ظفح4- عمتسأ  ءايبنألا ؟  صصق  رئابكلا و  نيحلاصلا و  ضاير  و  ةنسلا ،  هقف  و  ريثك ،  نبا  رصتخم  ريسفت  لثم  بتكلا  ضعب  يف  مكيأر  ام 

يف5- متهي  بطاخ ال  يتأي  امدنع  هنأ  ثيح  هتنبال  حلاصلا  جوزلا  رايتخا  ىلع  صرحي  مل  دـلاولا  ناك  اذإ  نبالا  ىلإ  دـلاولا  نم  ةـيالولا  طقـست  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ينوديفأ  جاوزلا ،  نع  هدصي  يكل  بطاخلا  دنع  هتنبا  ةروص  هوشي  هنأ  وأ  هنع  لأسي  كلذ و ال 

ظفح6- عمتسأ  عاضرلا ؟  ريغ  نم  براقألا  ةلص  رجأك  اهرجأ  نوكي  عاضرلا  نم  براقألا  ةلص  له 

موصت7- فيك  ةيآلا ،  نيعباتتم )  نيرهـش  مايـصف  عطتـسي  مل  نمف  ىلاعت (  هلوق  يف  أطخلا  لتقلا  ةيآ  يف  ةميركلا  ةـيآلا  نع  رـسفتست  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  مايألا ؟  هذه  ةأرملا 

ظفح8- عمتسأ  ةأرملا ؟  هنع  بجتحت  يكل  لفطلل  دددحملا  نسلا  وه  ام 

ىلإ9- ههجوت  نأ  هحـصنت و  نأ  تلواح  دـق  طقف و  مسالاب  ملـسم  وهف  عرـشلا  رومأ  نم  ءيـش  لعفي  موصي و ال  يلـصي و ال  ـال  جوز  اـهل  ةأرما 
ظفح عمتسأ  لحلا ؟  وه  امف  لافطأ ،  هنم  اهيدل  مهيلإ و  بهذت  براقأ  لهأ و ال  ةأرملا  هذهل  دجوي  ىودج و ال  نود  نكل  ميقتسملا و  قيرطلا 

ظفح10- عمتسأ  بجر ؟  رهش  نم  سيمخ  لوأ  مايص  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  بجر ؟  نم  نيرشعلا  عباسلا و  مايص  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  نابعش ؟  نم  فصنلا  مايص  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  لفنتملا ؟  فلخ  ضرتفملا  ةالص  مكح  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 22 | 23 | 24 | 25 | ✑2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  لوألا |   |

2✑1a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 397  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- يف  حيضوتلا  وجرن  ىدهلا )  عبتا  نم  ىلع  السلا م  لوقي (  ضعبلا  و  مكيلع )  مالسلا  لوقلا (  دنع  مالسلا  ظفل  ىلع  ةوخإلا  ضعب  رـصتقي 
ظفح عمتسأ   ؟

اذه2- يف  لهف  اذكه  هللا و  بيبح  لاق  لوقي :  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ركذ  ءانثأ  ةعمجلا  موي  هبطخ  يف  مدختسي  ام  اريثك  بيطخ  انيدل 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟ 

ظفح3- عمتسأ  ثيدحلا ؟  ةنسح ).....  ةنس  مالسإلا  يف  نس  نم  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدح  ريسفت  وه  ام 

ظفح4- عمتسأ  رحسلاب ؟  لماعتي  مامإ  فلخ  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح5- عمتسأ  دوسألا ؟  رجحلا  ليبقت  يف  ةمكحلا  ام 

261b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.95  ) ( 416  )  ( 244  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  81ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 91نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
112

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26873
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ىرخألا1- تذخأو  ةـعطق  اوذـخأو  عراشلا  لامع  ماقف  ةراملا  دـحأ  نم  لمعتـسملا  تيكملا  نم  نيتعطق  قيرطلا  يف  تطقـس  لئاسلا :  لوقي 
برغملا ىتح  ًابيرقت  ًءاسم  فصنلاو  ةسماخلا  ةعاسلا  تطقس  يهو  ناكدلا  لحملا  يف  اهتعضو  يعم  يتلاو  فيـصرلا  ىلع  اهعـضوب  اوماقو 

رثكأ اهنع  لأسي  ًادحا  دجأ  ملو  اهبحاص ،  اهيلع  فرعتي  يكل  حضاو  لكشبو  لحملا  لوح  اهجارخإب  تمق  يناثلا  مويلا  يفو  اهبحاص  رضحي  ملو 
هذه بحاصل  ةقدص  اهيونأو  اهنمث  عفدأ  مأ  اهلمعتـسأ  له  لحملا  يف  اهلاخدإب  تمق  كلذ  دـعبو  برغملا  ىتح  موي  لك  اهجرخأ  انأو  عوبـسأ  نم 

ظفح عمتسأ  ةباجإ ؟.  دمحم  خيشلا  ةليضف  نم  وجرأ  ةعطقلا 

ًابيرقت2- مهظح  ىلع  نوكيل  نوبرع  اوعفد  لحملا  اودـهاش  اذإو  نكـس  نع  نولأسيو  يراـقعلا  بتكملا  ىلإ  نوتأـي  نئاـبزلا  ضعب  ًاـضيأ :  لوقي 
انيلإ اوتأي  مل  لضفأ  ًاراقع  اودجو  اذإو  ناكدلا  وأ  ققشلا  وأ  رودلا  لثم  لحم  يف  نوثحبيو  ىرخأ  بتاكم  ىلإ  نوبهذيو  يدوعس  لاير  ةئامسمخ 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟.  اذهب  اوجرن  ًاقالطإ  نوتأي  ًانايحأو ال  لزنملا  راقعلا  بحاصل  مأ  انل  لالح  هانذخأ  يذلا  نوبرعلا  له 

يه3- اذإ  كلذ  نم  اهاعنمي  نأ  اهيدلاول  زوجي  له  هللاب  ذايعلاو  رمخلل  براش  باش  نم  جاوزلا  ىلع  ةـقفاوم  ةـباش  كانه  ناك  اذإ  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟.  اذهب  اوجرأف  كلذ  ىلع  تقفاو 

ةثالث4- اهل  لاير  فلأ  رـشع  ةسمخ  يلاوحب  ردقي  بهذـلا  نم  يلح  اهدـنعو  لافطألا  نم  ةـثالث  اهيدـلو  اهجوز  يفوت  ةأرما  اهنأب  ةـلئاسلا :  لوقت 
تضم يتلا  نينسلا  نع  هجرخأ  له  لوقت :  ةيناثلا  ةرقفلا  ةيدوعـسلا ؟.  ةلمعلاب  ةاكزلا  نم  اهيف  مك  ىلوألا :  ةرقفلا  تارقف ،  ةثالث  وأ  ةلئـسأ 

؟.  ماتيألا يدالوأ  ىلع  يلحلا  كـلذ  ةاـكز  قفنأ  نأ  يل  زوجي  لـه  لوقت :  ةريخـألاو  ةـثلاثلا  ةرقفلاو  تاونـس ؟.  عبرأ  يهو  يتزاـيح  يفو  هيلع 
ظفح عمتسأ 

كلذ5- يف  ةباجإ  خيـشلا  ةليـضف  نم  اوجرأف  مدصت  نأ  ةيـشخ  ًاضيأو  نيعلا  نم  ظفحلاو  كربتلا  لجأ  نم  ةرايـسلا  يف  فحـصملا  عضو  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيورجأم ؟. 

ظفح6- عمتسأ  ءيش ؟.  اذه  يف  لهف  اذك  نلعفأل  هللا  ةايحو  لوقي :  فلحلا  مكح  نع  خيشلا  ةليضف  اي  لأسأ  ًاضيأ :  لوقي 

مارحإلا7- ءانثأ  جحلا  مايأ  ًاصوصخو  امهرتسي  ءيش  ةيقتاع  ىلع  سيلو  ةضيرفلا  ةالص  سانلا  نم  ضعبلا  يلصي  خيـشلا  ةليـضف  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟. يف  مكحلا  امف 

ظفح8- عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  كلذ  يف  نورت  امف  لاورسلا  ليطيو  هبوث  رصقي  سانلا  نم  ضعبلا  دهاشن 

فرعن9- فيك  نكلو  فورعم  لخبلا  لخبلا ،  نع  يهنلا  كلذكو  فارـسإلا  نع  يهنلا  نع  نآرقلا  يف  ًاريثك  أرقن  خيـشلا  ةليـضف  ةلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  ءاخسلاو ؟.  مركلاو  فارسإلا  نيب  قرفن  فيكو  فارسإ  اذه  نأ 

ظفح10- عمتسأ  داهتجإلا ؟.  دعب  ةلبقلا  ريغ  ىلإ  تمت  اهنأ  نيبت  اذإ  ةالصلا  مكح  ام 

262a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 433  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- نيروجأم ؟.  كلذ  ىنعم  امو  ثيدحلا  دجاسم )  ةثالث  ىلإ  ىلإ  لاحرلا  دشت  ال  لئاقلا (  ثيدحلا  دنـسو  ةحـص  نع  لأسأ  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح

مث2- ماوعأ  ةدعل  رذنلا  ذفنو  هللا  هافش  لعفلابو  ةحيبذ  ماع  لك  حبذي  نأ  هللا  هافش  نإ  ًارذن  رذنف  ًاديدش  ًاضرم  سانلا  دحأ  ضرم  لئاسلا :  لوقي 
رذنلا اذه  لثم  مكح  امو  رمعلا  رذن  رذـنلا  اذـه  مكح  ام  لاؤسلاو  حرفلا  موي  اهحبذـف  هدالوأ  دـحأ  حرفل  ةـحيبذلا  رخأو  يـضاملا  ماعلا  يف  ءاج 
ماقم ةمئاق  ربتعت  لهو  حرف  يف  ةحيبذلا  عفنت  لهو  دالوألا  دحأ  جاوز  ىتح  ًارهش  اهدعوم  نع  ةحيبذلا  ريخأت  مكح  ام  كلذك  لوقأو  لأسأ  ًاضيأو 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوتفأ  رذنلا  نع  ةحيبذلا  ئزجت  لهف  ةميلولا 

ظفح3- عمتسأ  مثأي ؟.  ىتح ال  لعفي  نأ  هيلع  اذامف  اذه  هرذن  نع  خلسني  نأ  دارأ  ول  خيشلا  ةليضف  اي  ًاضيأ  لوقي 
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تاحفصلا يلامجإ 

27063

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

2برغملا
1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
39اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 93نيدجاوتملا 

حلاصملا4- نإ  ًالثم  رخآلل  مهدـحأ  لوقيف  مهل  ةبـسنلاب  ةـيوفعلا  تاملكلا  ضعبب  نوحزمي  ًامئاد  يعم و  نونكـسي  بابـشلا  ضعب  لئاسلا :  لوقي 
لك يف  مهنديد  اذه  راص  ىتح  رمألا  اذه  لثمل  نوكحـضيو  كهجو ،  مؤشل  اذهو  هيف  دـجاوتم  تنك  كنأل  ينالفلا  ناكملا  يف  تلطعت  اهلك  مويلا 

خيـشلا ةليـضف  نم  اوجرأف  اهنولوقي  يتلا  تاملكلا  يه  هذـهو  كهجو  مؤش  نم  تامف  هروزت  تبهذ  كنأل  تام  نالف  نإ  نولوقي  لب و  مهمـالك 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  اذه  مكح  نع  ةباجإلا 

رثأ5- ندجتل  هللاو  خيـشلا  هل  لاقف  رمأ  ىلإ  رظن  ملعلا  بالط  نم  باش  ةصق  ركذ  هللا  همحر  ميقلا  نبال  بتكلا  دحأ  يف  تأرق  لئاسلا :  لوقي 
نأ نكمي  لهو  خيـشلا ؟.  ةليـضف  كلذ  ىلع  مكقيلعت  امف  نآرقلا  يـسنأ  دقو  همون  نم  ةليل  تاذ  ماق  ةنـس  نيرـشع  دـعبو  نيح  دـعب  ولو  كلذ 

ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟.  اذهب  اوجرأ  ةدحاو  ةعفد  نآرقلا  ظفاحلا  ىسني 

نيرخآ6- ةعامج  عم  يلـصيل  مامإلا  ملـسي  ىتح  رظتني  وأ  ةـعامجلا  كردأ  ربتعي  له  ريخألا  دهـشتلل  هريبكت  دـعب  مامإلا  كردأ  نم  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟.  اذهب  اوجرأ 

ظفح7- عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازجو  ةحتافلا  لبق  وأ  عوكرلا  لبق  له  يهتنت ،  ىتمو  مارحإلا  ةريبكت  أدبت  ىتم  ًاضيأ :  لوقي 

ظفح8- عمتسأ  ةعامج ؟.  رجأ  هل  بتكيو  هفلخ ،  ةجوزلا  نوكتو  هتجوز  مؤي  نأ  رفاسملل  زوجي  له 

هبترمو9- فظوم  يجوزو  ةفيعض  ةرسأ  نم  انأو  ماثللا  سبلأ  رفسلا  ةلاح  يف  انأو  رصبلا  يف  فعض  مهيدل  دجوي  نيذلا  نم  يننأ  ةلئاسلا :  لوقت 
؟.  ًاريخ هللا  مكازجو  ماثللا  سبلأ  نأ  يل  زوجي  له  تلق  امك  ةفيعـض  ةرـسأ  نم  يننأل  تاسدعلا  عضول  ةيلمع  ءارجإ  ىلع  ردقأ  انأو ال  طيـسب 

ظفح عمتسأ 

ظفح10- عمتسأ  ةأرملا ؟.  ةيدك  لجرلا  ةيد  له 

ظفح11- عمتسأ  ءاطغلا ؟.  ينع  يتجوز  ةدج  فشكت  له 

262b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 359  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مدقي ؟  يذلا  امهيأ  فوخلا و  ءاجرلا و  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  بهذم  وه  ام 

جوزب ال2- تيلتبا  اهنأ  الإ  اهتديقع  اهنيد و  ىلع  ةظفاحم  يه  يئادـتبالا و  لوألا  فصلا  يف  تابلاطل  ةـملعم  يه  اهتلاخ و  نبا  نم  ةـجوزتم  ةأرما 
امل اهلهأ و  ىلإ  بهذت  نأب  تمزع  هتحصن و  دق  ةدحاو و  ةدجس  هبرل  دجسي  مل  تاونس  تس  براقي  ام  هعم  اهل  لفطب و  هنم  تقزر  يلـصي و 

ةجوزلا مأ  اهمأ (  عطاقتـس  اهنإف  جوزلا )  اهدلو (  ىلإ  عجرت  مل  اذإ  اهنأ  تمـسقأ  قالطلا  بلطت  اهلهأ و  ىلإ  بهذت  فوس  اهنأب  اهتلاخ  تملع 
ظفح عمتسأ  لعفت ؟  اذامف  ةرئاح  يهف  اهتانب  و  اهتخأ )  يه  يتلا 

ظفح3- عمتسأ  ةمحر ؟  ةيعرش  ةلأسم  يف  ءاهقفلا  ةمئألا و  فالتخا  نأب  سانلا  ضعب  ددري 

263a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.49  ) ( 388  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

هذه1- لكأت  سانلا  نم  اريثك  نأ  نم  مغرلاب  ناسنإلا  ىلع  ةمرحم  يه  له  منغلا  رقبلا و  موحـش  يف  يعرـشلا  مكحلا  انل  اونيبت  نأ  مكنم  وجرأ 
ظفح عمتسأ  موحشلا ؟ 

نأ2- ةاتفلل  زوجي  انتلئاع ال  فرع  يف  نكل  يلـصي و  لجر ال  نم  جاوزلا  ةيلـصملا  ةأرملل  زوجي  ـال  هنأـب  مكجماـنرب  نم  تعمـس  لوقت :  ةـلئاس 
نأب املع  رمخلا  برشي  لب  ةبولطملا  تادابعلا  ةفاكب  موقي  يذلا  نمؤملا  ميقتسملا  لجرلا  تافـص  دجت  نكل ال  اهتمومع و  ءانبأ  نم  الإ  جوزتت 
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ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116261703

نأ ىلع  لبقت  مأ  هيلع  يه  ام  ىلع  ىقبت  اهمع و  نبا  نم  جاوزلا  ضفرت  لـهف  ةـبولطملا .  تاداـبعلا  ةـفاكب  نمقي  اندـنع  تاـيتفلا  نم  ريثكلا 
ظفح عمتسأ  لبقتسملا ؟  يف  هريغت 

دحاو و ال3- مويب  مايصلا  كلذ  تيضق  كلذ  دعب  ةدمعتم و  ترطفأف  يلع  نيد  ءاضقل  ةيضاملا  تاونـسلا  يف  تمـص  نأ  يل  قبـس  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  ةرافكلا ؟  ينمزلت  له  نيعباتتم و  نيرهش  مايصب  مأ  دحاو  مويب  ىضقيس  له  يردأ 

يموص4- نأب  تاوخألا  ىدحإ  ينتهبن  موصلا و  لطبي  اذه  نأب  ملعأ  نكأ  مل  يرعـش و  نهدب  تمق  ةمئاص  انأ  ةيـضاملا و  ناضمر  روهـش  دحأ  يف 
ظفح عمتسأ  تلعف ؟  اميف  مثإ  يلع  لهف  يمايص  لوأ  رهشلا  كلذ  ناك  كلذ و  دعب  هتيضق  مث  مويلا  كلذ  ترطفأف  حيحص  ريغ 

ارظن5- بايثلا  لسغك  تارودـلا  هذـه  لخاد  لاغـشألا  ضعبب  موقن  اننأب  املع  هايملا  تارود  لخاد  نيرخآلا  عم  ثدـحتلا  وأ  مـالكلا  اـنل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  انفورظل ؟ 

نم6- عجري  قيرط  يف  هلباق  اذإ  ةـليوط و  ةرتفل  هملكي  ملـسملا ال  هيخأ  لـجرلا و  نيب  ماـصخ  ثدـح  اذإ  يه  ةدومحم و  ريغ  ةداـع  اندـنع  دـجوي 
دجـسملا و كلذ  يف  يلـصي  سانلا ال  مؤي  لجرلا  كلذ  دجوف  ةالـصلل  دجـسملا  ىلإ  بهذ  اذإ  مالـسلا و  هيلع  يقلي  هملكي و ال  رخآ و ال  قيرط 

ظفح عمتسأ  ءالؤهل ؟  مكتحيصن  امف  جرخي 

دعب7- يناثلا  مويلا  يف  تارمجلا  ىمر  هنأ  ريغ  هجو  لمكأ  ىلع  جـحلا  كسانم  لمكي  نأ  هتين  تناك  يـضاملا و  ماعلا  يف  جـحلا  ىلإ  بهذ  لـجر 
هبعتل لاوزلا  دعب  يمري  مل  لاوزلا و  دعب  تارمجلا  يمر  نأب  ةوخإلا  ضعب  نم  عمـس  مث  تقولا  كلذ  يف  نومري  سانلا  ىأر  نيح  رجفلا  ةالص 

ظفح عمتسأ  هجح ؟  مكح  امف  ، 

داز8- نمف  ءاوسب  ءاوس  ديب  ادي  حلملاب  حلملا  ربلاب و  ربلا  ةضفلاب و  ةضفلا  بهذلاب و  بهذلا  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  ىنعم  ام 
الاح ةميقلا  عفدي  نأ  هيلع  طرتشي  رمتلا  وأ  ربلا  لجرلا  ىرتشا  اذإ  لهف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  امك  وأ  ىبرأ  دقف  دازتسا  وأ 

عمتسأ ةحـضاو ؟  ةلدأب  ةلأسملا  هذه  حيـضوت  وجرن  ديب )  ادي  ناك  اذإ  متئـش  فيك  اوعيبف  فانـصألا  هذه  تفلتخا  اذإ  رخآ (  ثيدـح  يف  درو  هنأل 
ظفح

ظفح9- عمتسأ  رومألا ؟  لك  يف  مأ  طقف  عيرشتلا  يف  أطخلا  نم  نوموصعم  مه  لهف  أطخلا  نم  نوموصعم  لسرلا  نأب  ملعن 

ظفح10- عمتسأ  ىسنت ؟ )  الف  كئرقنس  ىلاعت ( :  هلوق  يف  دوصقملا  ام 

ظفح11- عمتسأ  نالف ؟  موحرملا  تيملل  لاقي  نأ  حصي  له 

ظفح12- عمتسأ  لاستغإلا ؟  نيتداهشلاب و  قطنلا  همزلي  لهف  هبر  ىلإ  عجر  يلصي و  ناك ال  يذلا  ناسنإلا  بات  اذإ 

263b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 362  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

له1- و  ريـسم ؟  مأ  ريخم  ناسنإلا  لهف  اروفك ،" امإو  اركاش  امإ  ليبسلا  هانيدـه  انإ  ىلاـعت "  هلوق  اريثك  ميركلا  نآرقلا  يف  ىدـهلا  ظـفل  درو 
ظفح عمتسأ  اثيبخ ؟  وأ  ابيط  نوكي  نأ  امإ  ةدارإ  ناسنإلل 

ظفح2- عمتسأ  هتاقوأ ؟  نع  كاوسلا و  لضف  نع  انوثدح 

ظفح3- عمتسأ  ربق ؟ )  حيرض (  هيف  دجسم  يف  ةالصلا  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  ةحص  نع  انوثدحف  ءايقتألا .  ضعبل  لصحت  يتلا  تاماركلا  نع  عمسأ  ءايلوألا و  نع  عمسأ 

264a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 379  )  ( 253  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  يف  نيروكذملا  جوجأم  جوجأي و  مه  نم 

ظفح2- عمتسأ  هلهأ ؟  ةرايزب  يدالوأل  حمسأ  لهف  ةالصلا  دهشي  ال  ةراحلا )  يحلا (  يف  يراج  ناك  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  هل ؟ )  بنذ  نمك ال  بنذلا  نم  بئاتلا  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح4- عمتسأ  ثيدح ؟  اذه  له  باجتسم و  رفاسملا  ءاعد  نأ  يف  ةمكحلا  ام 

ةالـصلا5- يف  نورخأتي  نيذلا  يف  مكيأر  ام  و  ةبطخلل ،  ددحم  نمز  كانه  لهف  نيلـصملا  ىلع  للملا  لخدـي  امم  ةـبطخلا  نوليطي  ءابطخ  كانه 
ظفح عمتسأ  ارهظ ؟  ةدحاولا  لبق  الإ  ةالصلا  ىلإ  نوجرخي  ثيح ال  ةعمجلا  موي  يف 

ظفح6- عمتسأ  ديهش ؟ )  رجأ  هل  نيكسملا  ةلمرألا و  ىلع  يعاسلا  ثيدح (  ةحص  ام 

دعب7- هنأ  انفرع  نكل  كلذ  ريغ  وأ  بيهرتلا  بيغرتلا و  وأ  نيحلاصلا  ضاير  باتك  نم  مامإلا  أرقي  ةـضيرفلا  دـعب  دـجاسملا و  يف  اندـنع  فورعم 
ليلهتلا و حـيبستلل و  سانلل  لاجملا  كرتي  نأ  لضفألا  نم  سيلأ  ةوخإلا  دـحأ  يل  لاـق  دـقف  دـيمحتلا  لـيلهتلا و  حـيبستلا و  عرـشي  ةالـصلا 

ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  نم  مامإلا  ءاهتنا  دعب  نوجرخي  سانلا  ضعب  نأ  ثيح  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  مهيلع  ةءارقلا  لدب  ديمحتلا 

ظفح8- عمتسأ  ضرقلا ؟  دنع  ةقرو  ةباتك  بجي  له  رجأ و  ضرقلا  يف  له 

ظفح9- عمتسأ  ميقملا ؟  رفاسملا  مؤي  له 

عمتسأ10- كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ضرقلا  نم  رثكأ  انهر  نيدـلا  بحاص  بلط  لاـملا و  نم  اـغلبم  ضرتقا  اذإ  ـالثم  نهرلا  يف  ةداـيزلا  زوجت  لـه 
ظفح

ظفح11- عمتسأ  ءاملا ؟  لدب  بارتلاب  مميتلا  هل  زوجي  لهف  ءاملاب  ءوضولا  نم  نكمتي  رجفلا ال  ةالص  يف  ةدوربلا  ةدشل  ءاتشلا و  لصف  يف 

264b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 391  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

نآرقلا1- ةءارق  ةدابعلل و  ارثكم  ريخلل و  العاف  هتدلاوب و  اراب  راص  هللا و  ىلإ  بات  مث  ضار  ريغ  هنع  وه  هدلاو و  يفوتف  هدـلاول  اقاع  ناك  لجر 
ظفح عمتسأ  هحيرت ؟  هنئمطت و  ةحيصن  نم  لهف 

ظفح2- عمتسأ  دوسألا ؟  ادع  ام  نول  يأب  هرعش  غبصي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  هسفن ؟  ىلع  ازيزع  ناسنإلا  دسحي  نأ  نكمي  له  دسحلا .  نع  ةركف  ديرن 

ظفح4- عمتسأ  ليصفتلاب ؟  ردقلا  ءاضقلا و  ينعي  اذام 

مهحـصني و5- هنأ  املع  مهتعطاقم  زوجي  لهف  مالكلا  نم  مرح  اميف  نوثدـحتي  ةالـصلا و  ةـماقإ  يف  نونواـهتي  ءاقدـصألا  نم  ةـعومجم  هل  لـجر 
ظفح عمتسأ  هنوحصنت ؟  اذامبف  مهركذي 

ةمحزلا6- لجأ  نم  يعـسلا  اولمكي  نأ  اوعيطتـسي  مل  يعـسلا  يف  اوعرـش  تيبلاب و  اوفاط  املف  ةدـج  نم  ةرمعلا  ءادأل  اوجرخ  سانأ  مكح  اـم 
مهتويب ىلإ  اوداعف  ررـضلا  وأ  توملا  نم  مهـسفنأ  ىلع  اوفاخف  يـضاملا  ناضمر  نم  نيرـشعلا  عباسلا و  مايأ  يه  ةليللا و  كلت  يف  ةديدشلا 

ظفح عمتسأ  مهيلع ؟  اذامف  نآلا  ىلإ  ائيش  اولعفي  مل  ريصقت و  قلح و ال  ريغ  نم 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  عطقي  له  يلصي ،  وه  ناسنإلا و  نم  جرخ  اذإ  مدلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  زئاج ؟  لمعلا  اذه  لهف  دجاسملا  يف  عفترم  توصب  اندنع  سانلا  ربكي  هدعب  مايأ و  ةثالثب  ىحضألا  ديع  لبق 

ظفح9- عمتسأ  هب ؟  ظفتحا  مأ  دجسملا  ىلإ  هديعأ  له  لعفأ  نأ  يلع  اذامف  يل  هاطعأ  مث  هيف  أرقيل  دجسملا  نم  فحصم  يل  قيدص  ذخأ 

265a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 406  )  ( 2✒1  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءالؤه ؟  نوحصنت  اذامبف  نوعلا  مهنم  نوبلطي  ءايلوألاب و  نوفلحي  سانلا  ضعب 

ظفح2- عمتسأ  اهيف ؟  دجاسلا  لوقي  اذام  نآرقلا و  يف  تادجسلا  مك  ةنس و  مأ  ضرف  يه  لهف  نآرقلا  ةوالت  دنع  ةدجسب  رمن  امنيح 

ارـصق3- ةثرولا  ضعب  هتافو و  لبق  مهنيب  مسقي  مل  دلاولا  نأب  املع  هل  نكـس  اهيف  رمعي  ضرأ  ةعطقب  ةثرولا  دحأل  اولزانتي  نأ  ةـثرولل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  اوغلبي ؟  مل 

اهقفنأ4- هنأ  ةجحب  لاير  اغلبم 5000  بلطي  انس  ينم  لقأ  وه  يذلا  يناوخإ  دحأ  يناتأ  نأ  قبـس  ةنـس و  رمعلا 33  نم  غلبأ  يعرـش و  ليكو  انأ 
اهيلإ راشملا  ةرايسلا  نع  هل  تلزانت  ماصخ  دعب  نكل  دوقنلا و  هذه  كلمأ  يننأب ال  هتبجأ  دق  يدلاو و  نم  هثرو  ام  نمض  نم  تناك  ةرايـس  ىلع 

عمتسأ كلذ ؟  يف  عرشلا  مكح  امف  اناودع .  املظ و  اهذخأ  يتلا  ةرايـسلا  كلت  لباقم  هنوبلطي  ام  ةثرولل  عفدأس  يننأب  يـسفن  نع  هل  تبتك  و 
ظفح

اهنع5- جحأ  نأ  حصي  لهف  يسفن .  نع  جحأ  مل  جوزتأ و  مل  انأ  اهنع و  جحأ  نأ  ديرأ  جحت و  مل  تاونـس و  ثالث  لبق  تيفوت  يتدلاو  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح6- عمتسأ  ةرتسلا ؟  ماقم  موقي  طخلا  له  و  يلصملل ،  ةبسنلاب  ةرتسلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  هنم ؟  ةاجنلا  قرط  يهام  هللا و  دنع  لالحلا  ضغبأ  وه  يذلا  قالطلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  بابسألا  يهام 

ظفح8- عمتسأ  نيعلاب ؟  بيصأ  نمل  يعرشلا  جالعلا  وهام 

ظفح9- عمتسأ  كلد ؟  نود  ءوضولا  دنع  لسغلا  بجوتست  يتلا  ءاضعألا  ىلع  ءاملا  رارمإ  يفكي  له 

ظفح10- عمتسأ  مومأملا ؟  مامإلل و  عرشت  له  و  ةحارتسالا ،  ةسلج  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  ةنس ؟  وه  له  ناذألا  دنع  نينذألا  يف  نيديلا  عضو 

265b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 429  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لمعت ؟  اذامف  ةالصلا  ةراهطلا و  يف  ساوسولاب  تيلتبا  ةأرما 

؟ 2- راطملا ىلإ  لصو  اذإ  يلـصي  مأ  ةرئاطلا  يف  ةالـصلا  مأ  راظتنالا  رفاسملا  قح  يف  لضفألا  وه  امف  ةالـصلا  تقو  ناح  ةرئاطلاب و  ترفاس 
ظفح عمتسأ 

رجفلا و3- ةالص  دعب  تارم  رشع  ريدق  ءيـش  لك  ىلع  وه  دمحلا و  هل  كلملا و  هل  هل  كيرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  ال  لوق :  ىلع  ثحلا  درو  له 
ظفح عمتسأ  برغملا ؟  ةالص  دعب 

ظفح4- عمتسأ  ناخدلاك ؟  ةهيرك  ةحئار  هل  نم  كلذب  قحلي  لهف  اثارك  وأ  الصب  وأ  اموث  لكأ  نمل  دجسملا  برق  نع  يهنلا  يف  ثيداحأ  درو ت 

ظفح5- عمتسأ  ءاعدلا ؟  لضف  نع  انوثدح 

ظفح6- عمتسأ  اهراركت ؟  عرشي  مأ  ةعماج )  ةالصلا  هلوقب (  ةدحاو  ةرم  اهل  ىداني  له  فوسكلا  ةالص 

فطت7- مل  يه  يخأ و  انأ و  فاوطلا  تيدأف  ةيرهـشلا  ةداعلا  اهتتأ  لوألا  مويلا  يف  عادولا  فاوط  دنع  يدلاو و  ةـجوز  انأ و  جـحلا  ةـضيرف  تيدأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  عادولا  فاوط 

ظفح8- عمتسأ  مأ ال ؟  هعطت  لهف  مايصلا  كلذ  نم  عنامي  اهجوز  نكل  ةلفانلا و  مايص  ةأرملا  تدارأ 
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ظفح9- عمتسأ  ةيآلا ؟  رفكلا )....  يف  ةدايز  ءيسنلا  امنإ  ىلاعت (  هلوق  يف  ءيسنلا  وه  ام 

ظفح10- عمتسأ  ةالصلا ؟  لطبت  له  اوهس  ةالصلا  ءانثأ  عباصألا  ةعقرف 

ظفح11- عمتسأ  مارح ؟  حازملا  ليبس  ىلع  ءيذبلا  مالكلاب  ظفلتلا  دعي  له 

ظفح12- عمتسأ  حيحص ؟  جحلا  لهف  جحلا  دعب  هدادسب  تمقف  نيد  يلع  تججح و 

ظفح13- عمتسأ  مس ؟ )  رحس و ال  هرضي  تارمت ال  عبسب  حبصت  نم  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح14- عمتسأ  مأ ال ؟  جوزتت  نأ  ةجوزلل  زوجي  لهف  ربخ  يأ  هنم  تأت  مل  ةنس و  نيرشع  نم  رثكأ  ةبرغلا  يف  سلج  رفاس و  لجر 

ظفح15- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  ةدحاو  ةميلست  ىلع  راصتقالا  زوجي  لهف  هنيمي .  نع  ةدحاو  ةميلست  ملس  لجر و  انب  ىلص 

ظفح16- عمتسأ  نيمومأملا ؟  ةالص  مكح  امف  انايسن ،  ءوضو  ريغب  سانلاب  مامإ  ىلص 

266a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 395  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيميلاب ؟  ةعاسلا  سبل  يف  عرشلا  مكح  ام 

لطعلا و2- مايأ  يف  ىلوألا  ةـجوزلا  دـنع  ماني  رجفلا  دـعب  موي  لك  هنأ  الإ  موي  ةدـحاو  لكل  امهنيب  مسقي  وه  لـجرل و  ةـيناثلا  ةـجوزلا  يه  ةأرما 
ةيناثلا ةجوزلا  موي  يف  ىلوألا  ةجوزلا  دنع  ىحـضلا  همون  يف  لهف  ةقفنلا .  تيبملا و  يف  لدـعلا  لوقي  لمعلا و  ىلإ  باهذـلا  لبقو  ةـعمجلا 

هنوجاتحت ام  اوبلطأ  لوقي :  نهب و  اصاخ  افورصم  ددحي  هنإف ال  ةقفنلا  امأ  و  اليل .  مونلا  ىلع  رـصتقي  تيبملا  مأ  اهقح  نم  تيبملا و  نم  ربتعي 
ظفح عمتسأ  لدعلا ؟  نم  اذه  ربتعي  لهف  هللا .  ءاش  نإ  هب  يتآس  و 

مهلزنم و3- تلخد  اذإ  نكل  هثداحأ و  هملكأ و ال  انأ ال  مرحمب و  يل  سيل  وه  يلـصي و  ـال  لاـجرلا  نم  يل  براـقألا  دـحأ  ناـك  اذإ  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  هنم ؟  ييحتسأ  يننأ  املع  ةالصلا  ىلع  ةظفاحملاب  اذه  لثم  حصنأ  مل  اذإ  مثإ  يلع  لهف  مكيلع ،  مالسلا  يلوقب :  تملس  هتدهاش 

عمتسأ4- قوبـسملاب ؟  مامتئالا  عرـشي  له  هب و  متأي  لهف  يلـصي  الجر  دجو  لجر و  لخد  اذإ  ةالـصلا و  يف  ةمامإلا  ةـين  ةـمامإلا  يف  طرتشي  له 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  يبصلا  ةفاصمل  طرش  غولبلا  له 

ةلاح6- يف  ىفـشتسملا  ىلإ  ىتح  ول  ادـبأ و  هنم  جرخت  لزنملا ال  يف  ةدـعلا  ةرتف  ةـليط  ىقبت  نأ  اهجوز  اهنع  ىفوتملا  ةأرملا  ىلع  بجي  لـه 
له لزنملا و  يف  دحأ  دجوي  نأ ال  لصحي  دـقف  الثم  فتاهلا  يف  ول  اهنع و  يبنجأ  وه  نم  ثدـحت  نأ ال  ةدـعلا  يف  يه  اهيلع و  له  ةرورـضلا و 

ةرتف يف  ةأرملا  ىلع  تامرحملا  يه  امف  ةـفظوم ،  وأ  ةـسردم  تناـك  اذإ  لـمعلل  تجرخ  ةدـعلا و  ةرتف  يف  تيبلا  مزلت  مل  اذإ  ةأرملا  مثأـت 
ظفح عمتسأ  هلعف ؟  اهل  زوجي  ام ال  ةدعلا و 

ةجوزلا7- ملع  نود  تاونـس  ةدع  ذنم  ىرخأ  ةأرما  نم  اجوزتم  ناك  هنأب  ةرـسألا  ةجوزلا و  تملع  هتافو  دعب  ادالوأ و  ةجوز و  كرت  لجر و  يفوت 
ظفح عمتسأ  هلهأ ؟  ىلع  هجاوز  ربخ  ءافخإ  ىلع  ىفوتملا  مثأي  لهف  ىلوألا 

ظفح8- عمتسأ  هيلع ؟  ةحتافلا  نآرقلا و  ةءارقل  تيملل و  ءاعدلل  روبقلا  ةرايز  ةأرملل  زوجي  له 

يف9- كلمي  امب  هتجوز  هدالوأل و  ايوفـش  يـصوي  امئاد  هنكل  ةـباتكلا و  ةءارقلا و  فرعي  ايمأ ال  ناك  هنأل  ارظن  هتيـصو  بتكي  نأ  نود  لجر  يفوت 
؟  هتوم ءانثأ  وأ  هتافو  موي  يف  هتيـصو  يلمي  نأ  هيلع  بجي  ناك  هنأ  مأ  ءانبألا  ةداهـشب  ةيـصولا  هذه  لبقت  لهف  مهنيب  كلذ  مسقي  هتايح و  ةرتف 

ظفح عمتسأ 

266b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 357  )  ( 195  ) 
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 ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

عفنلا و1- هل  بلجت  نيعلا و  نم  هيمحت  اهنأ  دـصقب  صالخإلا  ةروس  ناـتذوعملا و  ـالثم  ناـيبصلا  ىلع  اـهقلعي  نآرقلا و  روس  بتكي  ساـنلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ةيادهلا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  ظوفحملا ؟  حوللا  يف  هيلع  هللا  اهردق  دق  ءاطخألا و  يصاعملا و  ىلع  بقاعي  ناسنإلا و  ذخاؤي  له 

عمتسأ3- مهرجهأ ؟  نأ  يل  لهف  عدبلا  ضعب  مهل  ءالمز  يل  نكل  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ةنـس  هللا و  باتكل  عبتمو  مزتلم  لجر  انأ 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  نيدلا ؟  يف  ةيطسولا  وأ  طسوتلاب  دارملا  ام 

لجر5- الإ  اهتبطخل  تأي  مل  هنأ  الإ  اليلق  رمعلا  يف  اهربكي  ول  مزتلم و  باـش  ءيجم  رظتنت  اـهنأل  دـعب  جوزتت  مل  ةنـس  رمعلا 26  نم  غلبت  ةاـتف 
عم اريبك  ناك  نإ  مزتلم و  لجر  جوزتت  مأ  هيدهي  هللا  لعل  طرفم  باش  جوزتت  له  لعفت  اذامف  نسلا ،  يف  ريبك  هنكل  مزتلم و  لجر  وأ  طرفم 

ظفح عمتسأ  احلاص ؟  اجوز  هللا  اهقزري  نأب  اهل  ءاعدلا 

نأ6- ديرأ  نآلا  ىرخأ و  ةرم  هتيب  لخدأ  نأ ال  تفلح  تبـضغ و  ماصخلا  دتـشا  املف  هتيب  يف  نحن  ماصخ و  يخأ  نيب  ينيب و  لصح  لوقت :  ةـلئاس 
؟  اهدـعب مأ  ةرايزلا  لبق  ةرافكلا  نوكت  لهف  رخآ  تيب  ىلإ  ماصخلا  هيف  لصح  يذـلا  هتيب  نم  لقتنا  هنأب  املع  ةراـفكلا  يلع  بجت  لـهف  هروزأ 

ظفح عمتسأ 

267a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 356  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  زئاج ؟  ةددحم  مايأ  يف  يعامج  لكشب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ركذ  له 

ظفح2- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  هدوجو  ىلإ  ادحأ  هبني  نأ  يلصملا  دارأ  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  ةرشابم ؟  ربنملا  ىلإ  دعصي  مأ  سلجي  دجسملا و  ةيحت  يلصي  نأ  ةعمجلا  موي  يف  بيطخلا  عرشي  له 

ظفح4- عمتسأ  مايقلا ؟  ةيادب  يف  ةعكر  يلصي  مأ  ىلوألا  ةرملا  يفكت  مأ  ةيناث  ةرم  رتوي  لهف  ليللا  موقي  نأ  دارأ  مث  رتولا  ىلص  نم 

ظفح5- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  هيلع  ةالصلل  ةربقملا  ىلإ  لمحي  مث  هتيب  يف  نفكي  لسغي و  سانلا  نم  دحأ  ةافو  دنع 

ظفح6- عمتسأ  ءيش ؟  ةرابعلا  هذه  يف  لهف  ريخألا )  هاوثم  ىلإ  لمح  ةرابع ( 

267b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 388  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ) ملس هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  له  ةبيطلا و  حئاورلا  نم  اهريغ  روخبلا و  دوعلا و  ءارـش  ىلع  هبتار  نم  اريثك  فرـصي  يذلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  اننامز  يف  دوعلا  نهد  وه  له  بيطلا )  كلذ  نم  ركذ  و  ثالث :  مكايند  نم  يل  ببح 

ظفح2- عمتسأ  ناضمر ؟  يف  ةرمعلا  راركت  مكح  ام 

يف3- هارأ  يننكل  دجسملا و  يف  ةرم  تيبلا و  يف  ةرم  ضورفلا  يلصي  ناك  هرمع و  نم  رـشع  ةسماخلا  يف  وه  يدلو و  يفوت  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  هيجوت  نم  لهف  ءارقفلا  ىلع  هنع  قدصتأ  موقأف و  ينوطعأ  ينوطعأ  لوقي :  وه  اريثك و  مانملا 

ظفح4- عمتسأ  حلاصلا ؟  فلسلاك  ادهاز  اعرو  ملسملا  نوكي  فيك  دهزلا و  وهام  عرولا و  وهام 
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ظفح5- عمتسأ  يبنجألا ؟  قئاسلا  عم  ةأرملا  بوكر  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  رحسلل ؟  يعرشلا  جالعلا  وه  ام 

يف7- لهف  رهشلا  يف  مهنم  اهذخأي  ةبسن  بجومب  قوسلا  يف  نولمعي  مهكرت  مهضعب و  نع  ىنغتـسا  دق  هيدل و  لمعلل  الامع  مدقتـسا  صخش 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  وأ  لالح  مهنم  هذخأي  يذلا  غلبملا  له  مثإ و  كلذ 

رويط و ال8- اهنإ  لاقف  مامحلا  اذـه  ينع  فك  يراـجل :  تلقف  خاـسوألا  عضت  لخدـت و  يتيب و  ىلإ  يراـج  ماـمح  يتأـت  لـجر  اـنأ  لوقي :  لـئاس 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  يتيب  تلخد  اذإ  مامحلا  هذه  لتقأ  نأ  يل  زوجي  لهف  بجي  ملف  تارم  ةدع  كلذ  هل  تلقف  اهعنمأ  نأ  عيطتسأ 

ظفح9- عمتسأ  ءوضولا ؟  حصي  لهف  ةلمسبلا  يسن  ناسنإلا و  أضوت  اذإ 

268a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.41  ) ( 382  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  امهعيرشت ؟  نم  ةمكحلا  امهمكح و  ام  ةعرازملا و  ةاقاسملا و  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةلدألاب ؟  مهل  مكحلا  نايب  دعب  مهرجه  زوجي  له  مهيلع و  مكتليضف  در  امف  ثعبلا  ةيضق  ةفيعضلا  لوقعلا  ووذ  ركنأ 

ظفح3- عمتسأ  ناضمر ؟  يف  هنم  دصق  ريغب  مئاصلا  نم  ءيقلا  جورخ  مكح  ام 

لك4- نأ  مأ  كلذ  ىلع  نونمؤي  مه  مهدحأ و  ءاعدلاب  مدقتي  تيملل و  ايعامج  ءاعد  نوعدي  نفدلا و  نم  ءاهتنالا  دعب  نوعيشملا  فقي  نأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ارس ؟  هدحو  تيبثتلا  تيملل  لأسي  دحاو 

ظفح5- عمتسأ  مهظعي ؟  مهربصي و  ةرخآلاب و  مهركذي  تيملا و  لهأ  ةيزعتل  ءاملعلا  دحأ  رضحي  نأ  زوجي  له 

نود6- اهتـسارد  بتكلا و  ىلع  داـمتعالا  نكمملا  نم  لـه  يمالـسإلا و  هقفلا  ةـسارد  ملعلا  بلاـطل  اـهب  نكمي  يتـلا  ىلثملا  ةـقيرطلا  يه  اـم 
ظفح عمتسأ  ءاملعلا ؟  ءاهقفلا و  نم  حرشلا  بلط  ةراشتسا و 

268b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 466  )  ( 335  ) 

 :- تايوتحملا  

نكـس1- انل  رفوت  ةلودلا  تابيبط و  تاملعم و  ةـيجيلخلا  لودـلا  ىدـحإب  لمعن  ةـفلتخم  تايـسنج  نم  تاملـسملا  تاباشلا  نم  ةـعومجم  نحن 
ةأرمال لحي  هنأب ال  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  ثيدحل  تافلاخم  ربتعن  لهف  ةرئاطلاب  رفـسلا  نأب  املع  تابزاعلا  تاملعملل  يعامج 

عرـشلا مكح  ام  امارح و  الام  ربتعي  هعمجن  يذـلا  لاملا  له  مرحم و  يذ  ريغ  نم  لايل  ثالث  قوف  ارفـس  رفاست  نأ  رخآلا  مويلا  هللاـب و  نمؤت 
ظفح عمتسأ  تاملسملا ؟  ةوسنلا  نم  ةعامج  يف  ماع  ةدمل  مرحم  ريغ  نم  انتماقإ  انرفس و  يف 

ظفح2- عمتسأ  لجألاب ؟  ىرخأ  ةلمعب  ةلمع  عيب  مكح  ام 

قح3- نم  رهملا  نأب  يل  نيبت  نكل  نيد و  قلخ و  ىلع  وهف  هفرعأ  باش  اذـهف  رهم  الب  يتنبا  هجوزأ  نأـب  يل  قيدـص  نبا  تدـعو  نأ  قبـس  دـقل 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  تابلطتم  ةفاكب  موقأس  يننأب  املع  يبيج  نم  رهم  يتنبال  عفدأ  لمعأ  اذامف  كلذب  قيدص  ينركذ  نأ  دعب  ةجوزلا 

ظفح4- عمتسأ  هب ؟  هلهأ  رمأي  باجحلاب و ال  أزهتسي  نم  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  هللا ؟  يف  ةبحملا  نوكت  فيك 

ظفح6- عمتسأ  ىحضلا ؟  ةالص  يف  نولوقت  ام 
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ظفح7- عمتسأ  ةالصلا ؟  لطبت  يتلا  تاكرحلا  ددع  مك  ةالصلا و  لطبت  ةدمعتم  ةطيسبلا  ةكرحلا  له  ةالصلا و  لطبت  ايسان  ةكرحلا  له 

269a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 467  )  ( 289  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  ةكرحلا  ماسقأ  يه  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةالصلا ؟  لطبت  يتلا  تاكرحلا  ددع  مك  ةالصلا و  لطبت  ةدمعتملا  ةطيسبلا  ةكرحلا  له  ةالصلا و  لطبت  ايسان  ةكرحلا  له 

ظفح3- عمتسأ  ملعلا ؟  ةبلطل  اصوصخ  اهتءارقب  ينوحصنت  يتلا  ريسفتلا  بتك  يهام 

ظفح4- عمتسأ  هتيحل ؟  قلح  نمل  ديدشلا  باقعلا  هيف  نيبي  لوسرلا  نع  ثيدح  دجوي  له  رئابكلا و  نم  ةيحللا  قلح  ربتعي  له 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةبوت  نم  هل  لهف  احوصن  ةبوت  هللا  ىلإ  بات  مث  يصاعملا  ضعب  بكترا  باش 

ظفح6- عمتسأ  ديحوتلا ؟  ةملك  طورش  يهام 

ظفح7- عمتسأ  نيعم ؟  تقو  اهل  حابصلا  راكذأ  له 

ظفح8- عمتسأ  مالسإلا ؟  ضقاون  يهام 

ىلإ9- بهذـي  ناسنإ  الثم  لمعلا  اذـه  لعاف  هب  هللا  دـعو  يذـلا  باوثلاب  اـملاع  ناـسنإلا  نوكي  نأ  لـمعلا  ىلع  باوثلا  لوصح  يف  طرتشي  لـه 
حيحصلا ثيدحلا  يف  امك  ةئيطخ  اهب  هنع  طحت  ةنـسح و  اهب  هل  بتكي  ةجرد و  ةوطخ  لك  نأب  ملعي  هنكل ال  ةعامجلا  ةالـص  رـضحي  دجـسملا و 

ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  يف  دراولا  باوثلاب  باثي  لهف 

269b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 403  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- مهل  لاكشإ  لصح  اذإ  نكل  هباشتملا و  نم  اهنأل  تافـصلا  ءامـسألا و  ديحوت  لئاسم  سانلا  ملعن  نأ  يغبني  ال  نولوقي :  ةاعدلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  امف  كلذ  مهل  انيب  اهنم  ءيش  يأ 

دعوم2- نيحي  ىتح  دجـسملا  يف  سولجلا  كلذ  ىنعم  له  ةالـصلا )  دعب  ةالـصلا  راظتنا  هراكملا و  ىلع  ءوضولا  غابـسإ  ثيدحلا :  اذه  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  اهدعب ؟  يتلا  ةالصلا 

ظفح3- عمتسأ  اهدالوأ ؟  ةياعرل  سلجت  ةطسوتملاب و  يفتكت  وأ  ةعماجلا  ىتح  اهميلعت  لمكت  نأ  تنبلل  لضفأ  امهيأ 

ظفح4- عمتسأ  ءاسنلا ؟  نيب  لفحلا  ءانثأ  ةاتفلل  ةعيرشتلاب  ىمسي  ام  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  جحلا ؟  يف  طارتشالا  ةدئاف  يهام 

ظفح6- عمتسأ  هموص ؟  لطبي  له  ءاضقلا .  مايص  وأ  لفنلا  مايص  يف  ايسان  ناسنإلا  لكأ  اذإ 

270a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 430  )  ( 292  ) 
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 :- تايوتحملا  

هتوم1- دعب  تيملا  ءاضعأب  عربتلا  زوجي  له  اهل و  ةجاحلل  كلذ  ةيعيبطلا و  نانسألا  طوقس  دنع  مفلا  يف  ةيعانصلا  نانسألا  لامعتـسا  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  توملا ؟  نم  رخآ  صخش  ةايح  ذاقنإل 

رومأل2- سانلا  هيجوت  اياطخلا و  ةـحفاكم  نع  نوكت  مأ  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  رثأ  ام  اهعوضوم  نوكي  نأ  بجي  له  ةـعمجلا  ةـبطخ 
ظفح عمتسأ  ةعمجلا ؟  بيطخل  وأ  ةعمجلا  ةبطخل  طورش  كانه  له  مهنيد و 

ظفح3- عمتسأ  مهل ؟  هتمامإ  مكح  امف  هدلب  ىلإ  دوعيس  ةساردلل و  مدق  لب  اميقم  سيل  صخش  فلخ  ةعمجلا  نولصي  ةبلطلا  نم  ةعومجم 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  هيدي  عفري  مامإلا و  سلج  اذإ  نيتبطخلا  نيب  وعدي  سانلا  ضعب  ظحالن 

ظفح5- عمتسأ  هدلب ؟  ىلإ  عوجرلا  دنع  قالطلا  ةينب  جاوزلا  مكح  ام 

اذإ6- الإ  عكرأ  ثيحب ال  ينع  مدقت  ول  هتالص و  يف  نئمطأ  مأ  دارفنالا  يونأ  لهف  ةعباتملا  عيطتسأ  ثيحب ال  ةالـصلا  يف  عرـسأ  مامإلا و  ىلـص  اذإ 
ظفح عمتسأ  دجس ؟ 

امف7- ارفاسم  لازي  هنأ ال  ةـجحب  مايأ  نم  هيلع  ام  مصي  مل  وه  يناثلا و  ناضمر  هيتأي  رفاسم و  هنأ  ةـجحب  ناضمر  نم  امايأ  رطفي  بالطلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ةلأسملا ؟  هذه  يف  مكيأر 

ظفح8- عمتسأ  مكهيجوت ؟  وه  ام  اذه و  يف  انمزلي  اذامف  جرح  يف  عقنف  ةعمجلا  ةالص  ماقت  تارضاحملا  ءانثأ 

امف9- ةيآلا  نوواغلا )...  مهعبتي  ءارعشلا  و  ىلاعت (  هللا  لوق  أرق  ثيح  مالسإلا  يف  مارح  رعشلا  له  ينلأس  هبتكي و  رعشلا و  بحي  قيدص  يل 
ظفح عمتسأ  مكيأر ؟ 

ظفح10- عمتسأ  ةوشرلا ؟  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  ةعامجلا ؟  عم  ةالصلا  ءادأ  ىلع  اصرح  مهيف  ظحالي  ةالصلا و ال  تقو  يتأي  ةعامج و  عم  سلجي  يذلا  ناسنإلا  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  سي ؟  ةروس  اصوصخ  تيملا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  اهيلع و  ةباتكلا  روبقلا و  ءانب  مكح  ام 

نقذلا13- يف  ةيحللا  رصحي  نم  مكح  ام  و  مأ ال ،  ةيحلل  عبات  نقذلا  ىلإ  نينذألا  راوج  نم  أدتبي  يذلا  رعشلا  له  عرـشلا و  يف  ةيحللا  دودح  يهام 
ظفح عمتسأ  نيدخلا ؟  يف  يذلا  رعشلا  قلحي  ىنعمب 

270b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 422  )  ( 262  ) 

 :- تايوتحملا  

ىتح1- نايـسنلا  ريثك  هلعج  امم  ةركاذـلا  يف  ضرمب  لجرلا  اذـه  بيـصأ  دـق  نينامثلا و  يف  لجر  نم  ةـجوزتم  اهرمع  نم  نيثـالثلا  يف  ةأرما 
لهف ةلمملا  ةريثكلا  هتلئسأل  ةباجإلا  دنع  هيلع  اهتوص  عفرت  اهلعج  امم  اهديدرتب  موقي  هتجوز و  ىلع  ةلئسألا  رثكي  ثيح  اهركذتي  دعي  مل  ةالصلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  اهيلع 

ظفح2- عمتسأ  جحلا ؟  تالطبم  يهام  هب و  الإ  جحلا  حصي  يذلا ال  نكرلا  وهام  ةرمعلا و  جحلا و  نيب  قرفلا  ام 

ظفح3- عمتسأ  مسالا ؟  اذهب  تيمس  اذامل  اهدعاوق و  عفر  يذلا  نم  ةبعكلا و  تينب  ىتم 

احيحص4- ربتعي  جاوزلا  اذه  لهف  دوهش  رمأ و ال  يلو  نودب  لوبق  باجيإب و  صخش  نم  اهسفن  تجوز  اماع  نيعبرأ  رمعلا  نم  غلبت  ةقلطم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اهنوحصنت ؟  اذامب  مأ ال و 

ظفح5- عمتسأ  نئادلا ؟  ىلع  ةاكزلا  بجت  له  ليكولا و  مأ  لكوملا  وه  له  ةينلا  همزلت  يذلا  نمف  ةاكزلا  ءادأ  يف  هريغ  لجر  لكو  اذإ  مكحلا  ام 

ظفح6- عمتسأ  ىرخألا ؟  ةرمعلا  ةرمعلا و  نيب  لصفي  نأ  بجي  يذلا  تقولا  مك 

ضايرلا و7- يف  ةميقم  اهتخأ  اهتخأل و  فاوطلاب  تماق  مث  اهرعـش  نم  رـصقت  نأ  تيـسن  ةرمعلا  ةياهن  يف  ىفوتملا و  اهدـلاول  ترمتعا  ةأرما 
مكح امف  اهدلاو  نع  ةدحاو  ةرم  اهرعش  ريـصقتب  تماق  اهتخأل  فاوطلا  نم  ءاهتنالا  دعبو  رفـسلا  بحي  هنأ ال  ةجحب  ةرمعلا  نم  اهجوز  اهعنمي 
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ظفح عمتسأ  اهتخأل ؟  فاوطلا  دعب  ىرخأ  ةرم  اهرعش  نم  رصقت  له  اهتخأ و  نع  اهفاوط 

ظفح8- عمتسأ  اهددع ؟  مك  تاقيملا و  دجسم  يف  ةنسلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  ىمعألا ؟  سردملا  نع  باجحلا  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  يهتنت ؟  ىتم  أدبت و  ىتم  رصعلا  ةنس  تقو  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  لوألا |   |

271a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.12  ) ( 386  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ليثمتلا ؟  عم  ديب  ادي  لثمب و  الثم  ةضفلاب  ةضفلا  بهذلاب و  بهذلا  ىنعم :  حاضيإ  وجرن 

نع2- اهتافـص  يف  فلتخت  له  ظقيتسا و  مث  ءرملا  مان  اذإ  الإ  مايق  ةالـص  ةالـصلا  ربتعت  له ال  حيوارتلا و  ةالـص  مأ  مايقلا  ةالـص  اباوث  رثكأ  امهيأ 
ظفح عمتسأ  ةعكر ؟  اهرخأ  ىنثم و  ىنثم  يه  لهف  حيوارتلا  ةالص 

ءاقـشألا و3- كلذك  نيملـسملا و  ءانبألا  ىلع  نيرفاكلا  نيدلاولا  قوقح  يهامف  يناوخإ  ضعب  انأ و  مالـسإلا  نيد  يف  لوخدلاب  ىلاعت  هللا  انمركأ 
ظفح عمتسأ  ةبحتسم ؟  نوكت  ىتم  ةبجاو و  ةقفنلا  نوكت  ىتم  ةلصلا و  ةرايزلا و  ةقفنلا و  ثيح  نم  براقألا 

ظفح4- عمتسأ  دجسملا ؟  ناريج  نم  ناك  اذإ  هلزنم  يف  اهيلصي  نأ  هل  زوجي  له  رجفلا  ةنس  يلصملا  تتاف  اذإ 

نود5- مهترايزب  موقت  نأ  هتجوزل  زوجي  له  مهترايز و  نم  هلهأ  عنمي  ءايـشأب و  مهنع  ثدـحتي  ناريجلا و  ةـلماعم  ءيـسي  يذـلا  لجرلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  هملع ؟ 

ظفح6- عمتسأ  هعم ؟  لافطأ  اهيدل  هعانقإ و  هحصن و  يف  اريبك  ادوهجم  تلذب  اهنأب  املع  يلصي  يذلا ال  اهجوز  عم  ةجوزلا  لمعت  اذام 

ظفح7- عمتسأ  ةاكز ؟  اهيف  ةراجتلا  هذه  لهف  يشاوملا  عيب  يف  لمعي  لجر 

لهف8- يرمأ  يف  يفارـسإ  يلهج  يتئيطخ و  يل  رفغا  مهللا  وه  ىلعألا و  يبر  ناحبـس  دعب  دوجـسلا  يف  لاقي  ءاعد  كانه  نأ  باتك  يف  تأرق 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  82ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 93نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
95

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
114

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26935
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
23
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  ءاعدلا  اذه 

ظفح9- عمتسأ  هطورش ؟  ام  تاجوزلا و  ددعت  يف  مكيأر  ام 

271b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 417  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيآلا ؟  اهدراو )..  الإ  مكنم  نإ  و  ىلاعت (  هلوق  يف  دورولا  ىنعم  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةمايقلا ؟  موي  مهروبق  نم  سانلا  موقي  فيك 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  ىلع  لكوتلا  ةقيقح  ام 

ةقرف4- نوعبـسلا  ناتنثالا و  له  و  ةدحاولا ؟  يهام  و  ةدحاو )  الإ  رانلا  يف  اهلك  ةـمألا (  نع  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق  نم  دارملا  ام 
ظفح عمتسأ  رانلا ؟  يف  نودلاخ  مهلك 

-5 : اضيأ انلق  حـلاصلا و  فلـسلا  نم  وأ  يعبات  رم  اذإ  نكل  هنع و  هللا  يـضر  لوقن  اننإف  انتءارق  ءانثأ  يباحـص  ركذ  رم  اذإ  هنأب  انيلع  بجاولا  نم 
ظفح عمتسأ  جرح ؟  كلذ  يف  لهف  هنع  هللا  يضر 

ضرألا6- يف  هللا  الإ  هلإ  لوقي ال  نم  ىقبي  موقت و  اهنأ ال  ةيناث  ةهج  نم  عمـسن  ضرألا و  مالـسإلا  معي  ىتح  موقت  ةـعاسلا ال  نأ  عمـسن  ام  اريثك 
ظفح عمتسأ  نيلوقلا ؟  نيذه  نيب  قيفوتلا  فيكف 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  ام  اهنع و  لصفنأ  لهف  ةعاضرلا  نم  يتخأ  اهنأ  باجنإلا  دعب  يل  حضتا  نيلفط و  تبجنأ  يبراقأ و  ىدحإ  نم  تجوزت 

ظفح8- عمتسأ  ةأرملا ؟  لجرلل و  ةبسنلاب  ىرسيلا  ىنميلا و  ةبابسلا  يف  متاخلا  سبل  مكح  ام 

دوجس9- اهيلع  لهف  ريخألا  دهشتلا  يف  تملس  تيسن و  اهنكل  وهسلل و  دجست  نأ  تدارأف  لوألا  دهـشتلا  تيـسن  ةيعابر و  ةالـص  تلـص  ةأرما 
ظفح عمتسأ  مالسلا ؟  دعب 

272a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.04  ) ( 414  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- تلد  تايآ  كانه  له  رانلا و  ةنجلا و  دـجوت  نيأ  سكعلا و  مأ  كلذ  ىلع  لدـت  تايآ  كلذ  يف  له  و  مأ ال ؟  نيتكرح  ضرألل  نأ  حيحـص  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح2- عمتسأ  يتمأ ؟ )  رهش  ناضمر  يرهش و  نابعش  هللا و  رهش  بجر  ثيدحلا (  ةحص  وهام 

مكح3- امف  اهنورخبي  شامقلا و  نم  اعطق  نوعـضي  ةكئالملل و  اهنورخبي  مهنأ  نوعدي  ةميدق  تويب  يف  روخبلا  عضوب  نوموقي  سانلا  ضعب  دجوي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  رجأ  يل  لهف  هملأل .  ملأتأ  هنزحل و  نزحأ  انأف  ءالب  وأ  ةبيصم  يف  ناسنإلا  ناك  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب  ةالصلا  يف  مادقألا  راهظإ  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  ىلاعت ؟  هللا  دمحي  لهف  ةالصلا  يف  ناسنإلا  سطع  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  لعفت ؟  اذامف  تازافق  اهيلع  فوطت و  ةأرما  تدهاش  لوقت :  ةلئاس 

ةحيـصن8- نم  له  ىرخأ و  ةدام  يف  ةركاذملل )  رابتخالل (  راكذتـسالا  ةـجحب  تارـضاحملا  ضعب  نع  بيغتلا  يعرـشلا  ملعلا  ةـبلطل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  هقح  ملعلا  ءاطعإب  ههيجوت  ملعلا و  بلاطل 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

27127

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
40اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ظفح عمتسأ  هقح  ملعلا  ءاطعإب  ههيجوت  ملعلا و  بلاطل 

272b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 485  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةعاسلا ؟  مهيلع  موقت  نيذلا  قلخلا  رارش  نإ  ثيدح  و  يتمأ ) ...  نم  ةفئاط  لازت  ال  ثيدح (  نيب  عمجلا  فيك 

؟ 2- زئاج رمأ  دجسملا  اذه  سيسأتل  ةاكزلا  لاومأ  نم  ريبك  ءزج  صيصخت  يف  له  دجسمك ؟  يضرألا  قباطلا  فصن  تبهو  ةرامع و  ءانبب  تمق 
ةاكزلا نم  ءزج  جارخإ  زوجي  له  ةيعرـش ،  ةـفلاخم  اهيف  دجـسملا  اذـه  سيـسأت  ضرغب  ةـقباسلا  ماوعألا  نع  ةاكزلا  نم  ءزجل  يبجح  له  و 

ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  هللا و  ليبس  يف  باب  نم  سرادملا  وأ  دجسملا  ةرامعل 

ظفح3- عمتسأ  هجح ؟  دسفي  له  مرحم  وه  ملتحا و  نم 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  يدهلا  هيلع  بجي  ثيحب  اعتمتم  ربتعي  لهف  ادرفم  جحلا  ةينب  داع  مث  لاوش  يف  ةرمعلا  ىدأ  لجر 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  ام  ةدحاو و  ةملكب  اثالث  هتجوز  لجرلا  قلط  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  هللا  ردق  ال  هللا ،  حمس  ال  ليلد ،  اي  يداه  اي  ةماعلا :  ضعب  ددري 

ظفح7- عمتسأ  اهمكح ؟  ام  قروتلا و  ةلأسم  يهام 

ظفح8- عمتسأ  نابعش ؟  رهش  نم  رشع  سداسلاو  رشع  سماخلا  وأ  رشع  سماخلا  رشع و  عبارلا  مايص  لضف  وهام 

ظفح9- عمتسأ  ةاكزلا ؟  ريخأت  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  اهيف ؟  أرقت  اذامل ال  ةبوتلا و  ةروس  لوأ  يف  ةملسبلا  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  يوبنلا ؟  دجسملا  لخاد  ةالصلاك  ربتعت  تالظملا  تحت  يوبنلا  دجسملا  ةعسوت  يف  ةالصلا  له 

ظفح12- عمتسأ  ىدح ؟  ىلع  لك  مأ  دحاو  نآ  يف  نوكت  له  قاشنتسالا  ةضمضملا و 

ظفح13- عمتسأ  ءاتشلا ؟  مايأ  يتيب  يف  يلصأ  نأ  يل  زوجي  لهف  رتموليك  ثالث  يلاوح  يتيرق  نع  دعبت  ةرواجم  ةيرق  يف  ةعمجلا  موي  يلصأ 

273a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 434  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغب  نآرقلا  ةءارق  حصت  له 

ظفح2- عمتسأ  ةاكز ؟  اهيف  له  اهريغ  ةثارحلاك و  ةيعارزلا  تالآلا  ضعب 

هنع3- جحي  نأ  براقألا  دحأ  وأ  دلاولا  ىلع  مزلي  له  مالسإلا و  ةجح  هيلع  بجت  لهف  رمتعا  هنكل  جحي  مل  ةنس و  يلاوح 21  هرمع  ىفوتم  خأ  يل 
ظفح عمتسأ  مزلي ؟  مأ ال 

اذإ4- لهف  ةليل  مايقك  بتكت  اهنإف  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نع  حص  امك  فرـصني و  ىتح  دجـسملا  يف  حياورتلا  مامإلا  عم  يلـصأ  انأ 
ظفح عمتسأ  ةنسلا ؟  تفلاخ  دق  نوكأ  له  رخآلا  ليللا  ثلث  يف  كلت  يتليل  يف  تمق 

ظفح5- عمتسأ  أضوتي ؟  مأ  لسغلا  ديعي  لهف  هلسغ  ضقتنا  ةضيرفلا  لبق  ةلفان  ىلص  نأ  دعب  و  ةضيرف ،  يدؤيل  لستغاو  ةبانج  هيلع  نم 

ظفح6- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  يناثلا  ناضمر  رهش  لوخد  دعب  الإ  كلذ  ركذتي  مل  ناضمر و  نم  مايأ  ءاضق  هيلع  نم 

ظفح7- عمتسأ  لوألا ؟  اهجوزل  لحت  لهف  رهشأ  ةعبس  اهعم  سلج  لجر و  اهجوزت  مث  تاقلط  ثالث  هتجوز  قلط  لجر 
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تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281703

ظفح8- عمتسأ  هتعلس ؟  جوريل  بذاك  هنأ  ملعي  وه  ءارشلا و  عيبلا و  يف  قالطلاب  فلحي  يذلا  مكح  ام 

عمتسأ9- ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  ىفطصملا  دهع  يف  افورعم  كلذ  ناك  له  ةعدب و  مأ  ةنـس  يه  له  دجاسملا و  ىلع  تارانملا  ءانب  زوجي  له 
ظفح

لكأي10- جاوزلا و  موي  اوعدملا  اذه  يتأيف  جاوزلل  سانلا  نم  رضحي  نأ  ديري  نم  ىلإ  تاقاطب  لسري  جوزتي  نأ  صخـش  دارأ  اذإ  يه  ةداع و  اندنع 
هل لسرأ  امك  ةقاطب  هيلإ  لسري  لاير و  عفدي 200  يعد و  يذلا  اذه  جاوز  يتأي  مث  دفر  اندنع  ىمسي  اذه  لاير و  هيطعي 200  مث  ةميلولا  نم 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  زوجي  له  لدابت  كلذ  نأك  لاير  هيطعي 200  مث  جوزتملا  ةميلو  نم  لكأي  جاوزلا و  ىلإ  يتأي  مث  روضح  ةقاطب 

ظفح11- عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  دوقنلا  ضعب  يلع  هل  لجر و  يفوت 

ظفح12- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  هتلعف  ىلع  مدان  هنأب  املع  هدري  نأ  يحتسي  هنكل  اصيمق  ءاقدصألا  دحأ  تيب  نم  قرس 

هنأ13- املع  هيلع  اهدرأ  نأ  ادـج  جرحم  نآلا  انأ  يل و  داز  باسحلا و  يف  أطخأ  يرجأ  يل  عفدـيل  ءاج  امدـنع  ةـعرزم و  بحاص  دـنع  لـمعأ  تنك 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  قح  هجو  نود  امايأ  يلع  مصخ 

ظفح14- عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  ادج  ةليوط  ةدم  موصأ  نأ  ترذن 

ريثك15- اهيف  ةروصب  يدنع  يذلا  لاملا  تقفنأ  مايأ و  ةثالث  تمصف  يدهلا  ءارشل  يفكي  هنأ ال  تننظ  لاملا  نم  ليلق  غلبم  يعم  اعتمتم و  تججح 
ىلع تمدنف  يدهلا  ءارـشل  ايفاك  ناك  هقافنإ  لبق  يدنع  ناك  يذـلا  لاملا  نأ  رـشع  يداحلا  مويلا  يف  يل  رهظ  مث  ريذـبتلا  فارـسإلا و  نم 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ينم  لصح  يذلا  طيرفتلا  ببسب  يتمذ  يف  يدهلا  يقب  لهف  جحلا  نم  ةدوعلا  دعب  مايأ  ةعبسلا  تمص  مث  كلذ 

ناك16- موجحملا )  مجاحلا و  رطفأ  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق  نأ  ىلع  لدي  ملـسم  يف  ليلد  درو  دـق  مئاصلا و  رطفت  ةـماجحلا  له 
ظفح عمتسأ  مئاصلل ؟  اهب  صيخرتلا  مالسلا  ةالصلا  هيلع  هرمأ  رخآ  نأ  امدقتم و 

273b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 374  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

مهف1- كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  نمزلا  نم  ةدـم  لاحلا  هذـه  ىلع  لظي  اهرادـج و  ةـبعكلا و  راتـسأب  قلعتي  ساـنلا  ضعب  يكملا  مرحلا  يف  ىرن 
ظفح عمتسأ  دوسألا ؟  رجحلا  يف  اهب  حسمي  مهاردلا و  ضعب  هدي  يف  ذخأي  سانأ  يف  مكحلا  ام  كلذك  و  لاحلا ،  كلتب  يعادلا  نوبلطي 

املع2- تيلـص  تمميتف و  ينم  ابيرق  ءام  دجأ  مل  ينم و  بيرق  دجـسم  يف  ماقت  ةالـصلاو  الإ  ملعأ  ملف  قيرطلا  يف  ريـسأ  تنك  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  ىلع  يتالص  زوجت  لهف  ةالصلا ،  ينتتافل  رخآ  دجسم  نع  تثحب  ول  يننأب 

نقيتم3- يننأب  املع  ةداعإلا ،  يلع  بجي  لهف  ةليوط  ةرتف  دعب  الإ  كلذ  نع  ملعأ  مل  ةلبقلا و  هاجتا  ريغ  يف  ةالص  نم  رثكأ  تيلص  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  ائطاخ ؟  ناك  ينيقي  نكل  ةلبقلا و  ههاجتا  يف 

ظفح4- عمتسأ  نيرهطتملا ؟ )  نم  ينلعجا  نيباوتلا و  نم  ينلعجا  مهللا  ءوضولا (  دعب  ءاعدلا  اذه  درو  له 

ظفح5- عمتسأ  روهملا ؟  ةيحانب  قلعتي  ام  ةصاخ  جاوزلا و  نع  ةذبن  مكتليضف  نم  وجرن 

ظفح6- عمتسأ  ءاعدلا ؟  اهيف  باجتسي  يتلا  تاقوألا  ىلع  انوفرعت  نأ  مكنم  وجرن 

ةـيآ و7- نيرـشع  براقي  ام  اهنم  ظفحأ  روسلا  ضعب  نكل  رـسيتي و  ام  هللا  باتك  نم  ظفحأ  هيف و  نكـسأ  يذـلا  يحلا  دجـسم  يف  امامإ  لمعأ 
نم دب  هنأ ال  مأ  زوجي  اذه  لهف  ةلماك  اهظفحأ  يتلا  ءازجألا  ريغ  اذه  يرشب  اهيف  يتلا  تايآلا  ريذحت و  اهيف  يتلا  تايآلا  اذكه  رسيت و  ام  ةيناثلا 

ظفح عمتسأ  ةدافإلا ؟  وجرن  ةلماك  روسلا  ظفح 

ظفح8- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  ةقرو  يف  ءاعدلا  أرقأ  ناضمر  يلايل  ضعب  يف 

سفن9- يف  ريكن  ركنم و  ىري  نمؤملا  لهف  ةـبعرم  ةـفيخم و  روص  يف  ريكن  ركنم و  ناكلملا  هيتأيو  ربقلا  يف  عضوي  امدـنع  رفاكلا  نأـب  لاـقي 
ظفح عمتسأ  رفاكلا ؟  اهيف  امهاري  يتلا  ةروصلا 

مدع10- اهل و  اهيخأ  ةجوز  نم  ةلماعملا  ببسب  كلذ  مهترايز و  نم  تعنتما  يتجوز  نكل  اهيف و  نكسأ  يتلا  ةنيدملا  سفن  يف  نكسي  يتجوز  وخأ 
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عمتسأ كلذ ؟  يف  مثإ  يتجوز  ىلع  لهف  هتجوز ،  نودـب  انروزي  كلذـك  وه  ىرخأو و  ةرتف  نيب  مهترايزب  موقأف  اـنأ  اـمأ  بساـنملا  لابقتـسالا 
ظفح

؟ 11- مويلا كلذ  مصيلف  ةقدص  اموي  موصي  لجرلا  ناك  اذإ  الإ  نيموي  وأ  مويب  ناضمر  اومدقتت  ال  ملس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدح  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ 

274a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 429  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مارح ؟  مأ  لالح  لمعلا  ىلإ  ةأرملا  جورخ  له 

هيف2- حاترأ  يذلا  تقولا  ءاج  دق  راغـص و  متنأ  ةـيلوؤسملا و  تلمحت  دـق  انأ  لوقي  ام  اريثك  تيبلا و  ةـيلوؤسم  لمحتي  يذـلا ال  بألل  لوقن  اذام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةحيصنلا  يهامف 

عمتسأ3- ةاكزلا ؟  تكرت  نإ  ةلاحلا  هذه  يف  مثإ  يلع  له  و  لعفأ ؟  اذامف  نيكاسملا  نم  ادحأ  دـجأ  ملف  رطفلا  ةاكز  يدؤأ  يك  دـيعلا  موي  تيتأ 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  ةئيس  ةعدب  ةنسح و  ةعدب  ىمست  ةيمست  كانه  له 

ءاملا5- اذه  لهف  انيلـص  هنم و  انأضوت  ءاملا و  اذه  نم  انذخأ  رهـش  نم  رثكأ  دعب  ءاملا و  ةـحئار  تريغت  دـحأ و  اهجرخي  مل  رئب و  يف  ةره  تعقو 
ظفح عمتسأ  اسجن ؟  ناك  نإ  تاولصلا  كلت  ديعن  له  و  مأ ال ؟  سجن 

و6- ؟  مأ ال ةاكز  هيلع  لهف  تيبلا  يف  تابسانملا و  يف  هسبلأ  انأ  ةنيزلل و  يل  هومدق  يلهأ  نأ  املع  مارغ )  مارج (  هردق 700  بهذ  يدل  دجوي 
ظفح عمتسأ  ينميلا ؟  لايرلاب  كلذ  رادقم  امف  ةاكز  هيلع  ناك  نإ 

ظفح7- عمتسأ  مأ ال ؟  اهتدع  لمكت  نأ  لبق  اهقلط  يتلا  هتجوز  تخأ  جوزتي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

274b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 390  )  ( 249  ) 

 :- تايوتحملا  

هللا و1- ءامسأ  نأب  لوقلا  حصي  له  و  حيحص ؟  اذه  لهف  ةغلابملا  غيص  نم  ليعف  نزو  ىلع  هتافـص  هللا و  ءامـسأ  نإ  لوقت  ةيبرعلا  ةغلل  ةملعم 
ظفح عمتسأ  ةغلابملا ؟  غيص  نم  هتافص 

ظفح2- عمتسأ  مئاصلا ؟  رطفي  لحكلا  له  و  مئاصلا ؟  رطفي  كلذ  وحن  وأ  بطح  وأ  بشخلا  قارتحا  نم  جتانلا  ناخدلا  له 

مهنأب3- املع  دجـسملا  كلذ  مامإ  فلخ  ةالـصلا  مهل  زوجي  لهف  عراش  دجـسملا  نيب  مهنيب و  لصفي  ناـك  دجـسملا و  فلخ  نولـصملا  عمتجا  اذإ 
ظفح عمتسأ  توصلا ؟  ربكم  ةطساوب  توصلا  نوعمسي 

ظفح4- عمتسأ  تيبلا ؟  لامعأب  مايقلا  ءانثأ  نآرقلا  ةءارق  زوجت  له 

ظفح5- عمتسأ  لمعي ؟  وه  ةعاذإلا و  ةطرشألا و  نآرقلا و  عامتسا  مكح  ام 

دراولا6- ءاعدلا  ددرت  اهيلإ و  لوخدلا  نود  رادجلا  فلخ  عيقبلا  لهأ  دحأ و  ءادهشب  ترمف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ةنيدم  ةأرملا  تراز  اذإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  اهيلع  لهف  روبقلا  ةرايز  دنع 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ديزي  لهف  فظنتت  مل  اهنكل  تارم و  ثالث  هلجر  وأ  هدي  ءيضوتملا  لسغ  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  مأ ال  الثم  قشنتسا  له  ءوضولا  ءانثأ  يف  ءيضوتملا  كش  اذإ 
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ظفح9- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ليلدلا  ام  ضئارفلا و  ةيقي  نود  رجفلا  ءاشعلا و  برغملا و  ةالص  يف  ةوالتلاب  رهجلا  عرش  اذامل 

ةاكزلا و10- هذه  نم  يرهـش  بتار  مهل  لمعأ  نأ  زوجي  له  ةلـصلا و  باب  نم  مهل  ةاكزلا  فرـصأ  نأ  زوجي  له  قيقـش  ريغ  يبأ  نم  خأ  دالوأ  يل 
ظفح عمتسأ  ماعلا ؟  رادم  ىلع  يأ  ةدحاو  ةعفد  سيل 

ةايحلا11- ايندـلا و  ةايحلا  نيب  ام  ةـثلاثلا  و  ةـفورعم ،  يه  ةرخآلا و  ةايح  و  اهـشيعن ،  يتلا  يه  ايندـلا و  ةايح  ةـثالث :  ىلإ  ناسنإلا  ةاـيح  مسقنت 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟  هحور  هدسجب و  نوكي  ناسنإلا  له  و  خزربلا ؟  ةايح  يهامف  خزربلا  ةايح  يهو  ةرخآلا 

ظفح12- عمتسأ  ةالصلا ؟  عطقي  يذلا  رمألا  وهام  و  هيدي ؟  نيب  راملا  عنمي  نأ  يلصملل  له  و  مرحلا ؟  يف  يلصملا  يدي  نيب  رورملا  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  حيبستلا ؟  ةالص  لعفب  يننوحصنت  له  لوقت :  ةلئاس 

275a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.00  ) ( 427  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  رصعلا ؟  وأ  رهظلا  ةالص  يف  ةدجس  اهيف  تايآ  وأ  ةروسب  مامإلا  ةءارق  مكح  ام 

براقي 225- ام  دـعبت  نيرحبلا  نأب  املع  رـصقلا  عمجلا و  رطفلا و  هل  زوجي  ارفاسم  مامدـلاب  ميقم  وه  نيرحبلا و  ةـلود  ىلإ  بهاذـلا  دـعي  لـه 
ظفح عمتسأ  مامدلا  نع  طقف  ارتموليك 

نول3- ريغت  ناسنإلا  سبل  اذإ  ثيحب  انولم  نوكي  اـهنم  عون  رهظ  دـق  تاراـظنلا و  نع  اـضوع  نيعلا  ىلع  سبلت  تاسدـع  نمزلا  اذـه  يف  رهظ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  قلخ  رييغت  نم  نوكت  دق  اهنأ  ثيح  زوجي  اهسبل  لهف  ةسدعلا  نول  ىلإ  يعيبطلا  اهنول  نم  نيعلا 

ظفح4- عمتسأ  اهجراخ ؟  يف  وأ  ةالصلا  يف  ةوالتلا  ةدجسل  ريبكتلا  مزلي  له 

؟ 5- لعفأ اذامف  ةليوط  نينـس  هل  نأ  رهظي  هبحاص و  فرعي  ربق ال  ةيبرغلا  ةيلامـشلا  ةـيحانلا  نم  اهب  دـجوي  ضرأ و  ةـعطق  كلمأ  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ةيصولا  ىلع  رثع  نمزلا  نم  ةرتف  دعب  ةكرتلا و  تمسق  ةيصولا و  تعاض  افقو و  هلام  ثلثب  ىصوأ  لجر 

ظفح7- عمتسأ  مالسإلا ؟  يف  لوخدلا  تضفر  اهنأ  املع  ةينارصنلا  ةأرملاب  ملسملا  لجرلا  جاوز  مكح  ام 

؟ 8- لحلا امف  فالخلا  ءوس  بهذ  كلذ  دعبو  يتخأ  يمأ و  لثم  يلع  ةمرحم  يه  لاق :  امهنيب  فالخ  ءوسل  اهيلع و  دقعي  مل  ةأرما و  لجر  بطخ 
ظفح عمتسأ 

عمتسأ9- مأ ال ؟  كلذ  همزلي  لهف  ةيناثلا  ةـجوزلا  ىطعي  املثم  يلحلا  نم  اهيطعي  نأ  ىلوألا  تبلط  ىرخأ و  ةـجوزب  جوزت  ةـجوز و  هيدـل  صخش 
ظفح

ظفح10- عمتسأ  رسلا ؟  ةقدص  يهام 

ظفح11- عمتسأ  سمخلا ؟  تاولصلا  ةيقب  ةعمجلا و  ةالص  يف  غيلبتلا  مكح  ام 

275b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 452  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هيف ؟  مكيأر  امف  ةراتحم  يه  ةشيشلا و  برشي  هنكل  يلصي و  وه  اهتبطخل و  لجر  مدقت  ةمزتلم  ةاتف 

ضفري2- جوزلا  نكل  ةرتف و  حيرتست  يكل  لمحلا  عنم  بوبح  ةرتفلا  هذه  يف  ذـخأت  يه  ةعبـس و  مهددـع  لايع  تاذ  ةأرما  يننأب  لوقت :  ةـلئاس 
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ظفح عمتسأ  اريثك ؟  باجنإلا  بحي  هنأب  املع  كلذ  يل  زوجي  لهف  هملع  نود  اهذخأ  يف  تررمتسا  دق  بوبحلا و  هذه  لوانت 

ظفح3- عمتسأ  هيكزأ ؟  لهف  باصنلا  لماك  وه  غلبملا و  اذه  هدنع  رخأت  دق  لاملا و  نم  اغلبم  الجر  تضرقأ 

رهش4- لماك  يف  ةعكر  ةرشع  ىدحإ  حيوارتلا  ةالص  يلصي  طقف و  ةدحاو  ةحفـص  رادقم  حيوارتلا  ةالـص  يف  أرقي  اندجـسم  يف  مامإ  اندنع  دجوي 
نكل ابيرقت و  ةعاس  فصن  يلاوح  ذخأت  حيوارتلا  ةالـص  عم  ءاشعلا  ةالـص  تاناضمر و  ثالث  ىلع  نآرقلا  ءزجي  هنأ  يأ  نآرقلا  ثلث  أرقي  ناضمر 
ىلع ناضمر  ةيادب  يف  ريشي  مامإلا  نأب  املع  نس  لبك  وأ  لسكل  قاطي  ائيش ال  ةعكر  لك  يف  نآرقلا  نم  ةحفص  ةءارق  ربتعي  نيلصملا  ضعب 

يف مكيأر  امف  مهنوصقنتي  فوس  نيرخآلا  نيلـصملا  نأ  ةجحب  اوسلجي  نأ  ةـلق  مه  رفنلا و  كئلوأ  ضفرف  سلجي  نأ  فوقولا  عطتـسي  مل  نم 
ظفح عمتسأ  مامإلا ؟  اذه  ةءارق  رادقم  وهام  كلذ و 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  هنيب  ينيب و  عقو  راجش  ءانثأ  يلصي  هنأل ال  رفاك  اي  يخأل  تلق  لوقي :  لئاس 

ظفح6- عمتسأ  هنع ؟  قعي  لهف  رثكأ  وأ  رهش  هيلع  ىضموأ  نيمويب  ةدالولا  دعب  تام  اذإ  و  طقسلا ،  نع  قعي  له 

ظفح7- عمتسأ  ةقالحلا ؟  ىلع  رصأ  هنكل  كلذ و  نع  حصن  هنأب  املع  ةالصلا  ىلإ  باهذلا  لبق  ىحضألا  ديع  موي  قلح  نم  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  رقبلا ؟  وأ  شبكلا  ةيحضألا  يف  لضفأ  امهيأ 

ظفح9- عمتسأ  ةيحضألا ؟  محل  نم  رفاكلا  ىطعي  نأ  زوجي  له 

وأ10- يعـسلا  يف  الثم  جـحلا  كـسانم  يدؤي  وه  مرحملا و  لـعفي  اذاـم  و  ـال ؟  مأ  هيف  يلـصي  لـهف  ريثك  وأ  لـيلق  مد  مارحـإلا  بوث  ىلع  عقو  اذإ 
ظفح عمتسأ  يمرلا ؟  وأ  فاوطلا 

276a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.95  ) ( 493  )  ( 312  ) 

 :- تايوتحملا  

ديعي1- فقوتي و  وأ  فاوطلا  متي  نأ  هل  لهف  طاقن  عبرأ  وأ  ثالث  مد  هفنأ  نم  جرخ  هدـعب و  ام  وأ  يناثلا  طوشلا  يف  فاوطلا  يف  لـجرلا  ناـك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ءوضولا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  هضفخ ؟ مأ  توصلا  عفر  كلذ  يف  لضفألا  وه  امف  نيلاضلا ،  مامإلا و ال  لوق  دعب  نيمأتلاب  مهتاوصأ  نوعفري  سانأ ال  كانه 

ظفح3- عمتسأ  ةفيعضلا ؟  ثياحألاب  لالدتسالا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةبوقع ؟ )  ةرشع  سمخب  هللا  هبقاع  ةالصلاب  نواهت  نم  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح5- عمتسأ  رسلا ؟  ةقدص  يهام 

ظفح6- عمتسأ  سمخلا ؟  تاوصلا  ةيقب  ةعمجلا و  ةالص  يف  غيلبتلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  نيعم ؟  ناكمب  دودحم  ءازعلا  له 

ظفح8- عمتسأ  دئارجلاب ؟  ةيزعتلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  جرح ؟  اذه  يف  لهف  ةنيعم  ةروس  ةحتافلا  دعب  سانلا  نم  ريثك  أرقي  رتولا  ةالصل  ةبسنلاب 

ظفح10- عمتسأ  هيونأ ؟  يذلا  رمألا  ىلإ  مدقتأ  ىتم  ءاعدلا و  ةراختسالا و  ةالص  دعب  يتأت  يتلا  رومألا  رسفأ  فيك 

ظفح11- عمتسأ  ءافشلا ؟  لجأ  نم  برشت  نآرقلا و  نم  حوللا  ىلع  بتكت  يتلا  ةياحملا  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  ةدحاو ؟  ةعيب  يف  نيتعيب  نع  يهنلا  ىنعم  ام 

ظفح13- عمتسأ  هيكزأ ؟  لهف  باصنلا .  لماك  وه  غلبملا و  اذه  هدنع  رخأت  دق  لاملا و  نم  اغلبم  الجر  تضرقأ 

276b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 290  ) 
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 ( تياباغيم  3.96  ) ( 473  )  ( 290  ) 

 :- تايوتحملا  

مهنم1- مارح و  ةأرملل  نيديلا  هجولا و  فشك  نأ  ىري  نم  مهنمف  ءاهقفلا  خياشملا و  ءارآ  تفلتخا  باقنلا و  باجحلا و  عوضوم  يف  مالكلا  رثك 
نأ ىري  يذلا  قيرفلا  ةـيوبنلا و  ثيداحألا  ةـينآرقلا و  تايآلا  ضعب  ىلع  دنتـسا  قيرف  لك  نأ  بيرغلا  ةـنتفلا و  تيـشخ  اذإ  الإ  كلذ  ىري  نم ال 
رمأ لج  زع و  هللا  نأ  ىلإ  دنتـسا  مارح  كلذ  نأ  ىري  يذـلا ال  قيرفلا  كـلذ و  ريغ  رونلا و  ةروس  يف  باـجحلا  تاـيآ  ىلع  دنتـسا  مارح  كـلذ 

اههجو و يطغت  ةأرملا  رـصبلا و  ضغ  نوكي  فيكف  اههجو  نع  ةأرملا  فشك  دـنع  الإ  يتأي  رـصبلا ال  ضغ  نأب  اولاق  رـصبلا و  ضغب  نينمؤملا 
نحن انيلع  بجي  اذام  عوضوملا و  اذـه  يف  تافالتخالا  هذـه  يف  مكيأر  اـمف  اـههجو  يطغت  لـه  لاـجرلا و  نع  اهرـصب  نم  ةأرملا  ضغت  فيك 

ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  ثيداحأ  تايآ و  ىلع  دنتسي  قيرف  لك  نأ  اميس و  تافالتخالا و ال  هذه  يف  نيملسملا 

ظفح2- عمتسأ  مهيلإ ؟  بوسنملا  مالكلا  وه  ام  ءالؤه و  مه  نمف  ءاملعلا  نم  ريثك  نع  ةفسلفتملا  مالكلا و  لهأ  نع  عمسن  أرقن و 

ظفح3- عمتسأ  ةهارك ؟  يهاون  وأ  ميرحت  يهاون  اهنأب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  يهاون  ىلع  مكحن  فيك 

تلأس4- امدنع  كلذ و  هبـشأ  ام  كحـض و  حازم و  مهنيب  ثدحي  تابجحتملا و  ريغ  ءاسنلا  لاجرلا و  اهيف  عمتجي  ةلئاع  يف  شيعأ  لوقت :  ةلئاس 
تاقياضملا يل  ببسي  كلذ  نأ  ريغ  تابجولا  ىلع  ىتح  مهكراشأ  نأ  وأ  مهعم  سولجلا  اضيأ  يل  زوجي  زوجي و ال  كلذ ال  نأب  يل  ليق  كلذ  نع 

ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامبف  ةديحو  يتفرغ  يف  ءالتخالاب  موقأ  نوعمتجي  هيف  مه  يذلا  تقولا  لوط  لظأ  و 

تاعكر5- ةدع  تيلص  دوجس و  عوكر و  ةيداعلا  ةالصلا  لثم  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  نأب  ينم  لهج  نع  تمهف  تاونـس  ذنم 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ءيش  يلع  لهف  كلذب ،  انرمأ  ىلاعت  هللا  نأب  ينم  انظ 

277a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.35  ) ( 395  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

شيعي و1- نأ  نكمي  هنأب  املع  الثم  قاسك  وضعل  اصقان  نوكي  نأك  مارح  ربتعي  ايقلخ  هوشم  هنأب  ةعـشألا  قيرطب  ملع  يذـلا  نينجلا  طاقـسإ  له 
نأك ةدالولا  بقع  ىفوتي  وهف  ماه  وضعل  اصقان  نينجلا  نوكي  تالاح  كانه  نكل  و  ةرـشابم ،  هتدـالو  بقع  هتاـفول  وعدـي  اببـس  كـلذ  نكي  مل 

ىتح ال امارح  ربتعي  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  نينجلا و  اذه  لثم  لازنإ  لهف  اهنودـب  ةايحلا  نكمي  يتلا ال  اهريغ  و  بلقلل ...  وأ  خـملل  اصقان  نوكي 
ظفح عمتسأ  شيعي ؟  نل  هنأب  ملعلا  عم  لمحلا  لامكإ  نم  مألا  بعتت 

ظفح2- عمتسأ  تامرحملا ؟  نم  كلذ  دعي  له  ةرورضلا  دنع  صاخ  ضرغل  لمعلا  يف  فتاهلا  وأ  ةيبتكملا  تاودألا  مادختسا 

ةرايز3- نم  ينعنمف  يئانبأ  عم  يعم و  هتلماـعم  تريغتف  يجوز  مزتلإ  تاونـس  رـشع  لـالخ  ةنـس و  ذنم 20  ةـجوزتم  ةأرما  انأ  لوقت :  ةـلئاس 
انـضوعي ام  كلذ  لباقم  دجن  مل  نكل  هيأرل و  تلثتما  ةيآلا و  نكتويب )  يف  نرقو  ىلاعت ( :  هلوقب  كلذـب  لدتـسي  لهألا و  براقألا و  ناريجلا و 
مكتحيصن امف  يلافطأ  انأ و  هتهرك  ةيساقلا  ةلماعملا  كلتب  براقألا و  لهألل و  تارايز  ةئيرب و  تاهزن  يف  جورخ  نم  ةنسح و  ةلماعم  نم  هنع 

ظفح عمتسأ  باوص ؟  اذه  لهف  باوصلا  ىلإ  مكدشرأ  يننأب  لوقي  يذلا  بألا  اذهل  يل و 

ارـصع و ال4- فصنلا  ةعبارلا و  ارهظ و  ةعاسلا 12  يف  يأ  ةالـصلا  دعوم  لبق  ةسردملا  ماود  تقو  فداصي  انايحأ  ةـبلاط و  اهنأب  لوقت  ةـلئاس 
امف ضورف  ةثالث  انايحأ  ىدعتت  دحاو  نآ  يف  ضورف  ةدع  عمجأ  نأ  رطضأف  ةالصلل  بسانملا  ناكملا  دوجو  مدعل  ةسردملا  يف  ةالصلا  عيطتسأ 

ظفح عمتسأ  يتالص ؟  مكح 

انوديفأ5- لجرلا  ىلع  ةأرملا  مالـس  لثم  رومألا  ضعب  يف  تاينلاب )  لامعألا  امنإ  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوقب  جـتحي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف 

ظفح6- عمتسأ  نسلا ؟  يف  ةريبك  اهنأ  املع  اهجوز  ةافو  دعب  اهتدع  يف  يتلا  ةأرملا  ىلع  مراحملا  ريغ  نم  لاجرلا  لوخد  مكح  ام 
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277b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.41  ) ( 461  )  ( 300  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  ةلطاب  هتجح  نوكت  لهف  جرخ  نإف  قوسلا  ىلإ  جورخلا  هل  زوجي  مايأ ال  ةثالث  ىنم  يف  سلج  اذإ  صخشلا  له 

ماهتاب ال2- هتجوز  وه و  ينمهتا  دقف  يمع  ةنبا  نم  جوزتم  يخأ  و  خأ .  يل  دالوأ و  يل  جوزتم و  لجر  انأف  ةباجتسم  مولظملا  ةوعد  نأ  ملعن  نحن 
نأ ديرن  نولوقي  مهنأ  ةلكـشملا  ءيـش و  هعم  لعفأ  مل  يننأ  ركذتأ  انأف  ينربخي  ملف  تلعف  اذام  هنم  فرعأ  نأ  نيترم  وأ  ةرم  تلواحف  هفرعأ 

عمتسأ لعفأ ؟  اذامف  ينملكي  وه ال  يتجوز و  ملكت  هتجوز ال  ادبأ و  كحماسن  نل  ريمـضلا و  بينأت  نم  ملأتت  ككرتنـس  انتبذـع و  املثم  كبذـعن 
ظفح

عمتسأ3- ةالصلا ؟  نع  هلامهإ  نع  عجري  ىتح  رانلا  نم  هفيوختك  يلصي  يذلا ال  جوزلا  ىلع  ةصاخ  ةماعلا و  ةحلـصملل  ملحلا  يف  بذكلا  مكح  ام 
ظفح

لثم4- يف  ةنـس  نم  ةأرملا  سلجت  مكيأرب  مك  ةيرـصيقب و  الإ  بجنأ  يننأب ال  املع  ةتقؤم  ةرتفل  لمحلا  رخؤت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه 

؟ 5- ةيماع ةملكب  اهطبر  نآرقلا و  نم  ةملك  ركذك  حازملا  باب  نم  اذه  لمج و  وأ  تارابع  وأ  نآرقلا  يف  ةقئال  ريغ  اظافلأ  لمعتسي  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح6- عمتسأ  ءازعلل ؟  رخآ  دلب  ىلإ  دلب  نم  لاحرلا  دش  مكح  ام 

اهنع7- اهجوز  تتام و  ةأرما  اميأ  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوقل  اعابتا  ةـجوزتم  ةأرما  لك  ىلع  ةـبجاو  جوزلا  ةـعاط  نأـب  ملعن  نحن 
؟  ضورف ةرشع  كرتي  ضرف و  يلصي  نأك  ةالـصلا  لمهي  يذلا  هتالـص و  ىلع  ظفاحي  يذلا  جوزلا  ىلع  قبطني  اذه  لهف  ةنجلا )  تلخد  ضار 

ظفح عمتسأ 

هتاوخأ8- دـنع  سلجي  ريبـكلا  راغـص و  اـهدالوأ  اـهل و  جوز  ـال  يهف  ىفـشتسملا  يف  دـعومل  مرحم  ـالب  رخآ  ىلإ  دـلب  نم  رفاـست  نم  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  ةساردلا ؟  ببسب  سانلا  نم  دحأ  دنع  تانبلا  عضو  عيطتست  الف  نهيلع  ةظفاحملل 

لخدأ9- نأ  تيـسن  لزنملا  ىلإ  تلخد  امدنع  رويط و  هب  صفق  يعم  تجرخأف  شوحلا )  وجلا (  ريغتل  لزنملا  ةحاس  ىلإ  تجرخ  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  يلع  لهف  تتامف  رويطلا 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  يمرلا  عيمجب  يخأ  تلكوف  ةمحزلا  ببسب  يمرلا  عطتسأ  مل  تارمجلا  يمر  دنع  جحلا و  ىلإ  تبهذ 

ظفح11- عمتسأ  لجر ؟  عم  لماعتأ  نأ  فورظلا  تعد  اذإ  ةصاخ  لجر  يأ  ىلإ  رظنأ  نأ  يلع  له  رصبلا و  ضغ  دودح  يهام 

ظفح12- عمتسأ  موي ؟  لك  رتولا  ةالص  يف  تونقلا  بجي  له  و  مأ ال ،  امهئاضق  يلع  له  رتولا  عفشلا و  ةالص  ينتتاف  اذإ 

ظفح13- عمتسأ  ركشلا ؟  دوجس  دنع  ءوضو  ىلع  نوكأ  نأ  بجي  له 

مهل14- ءاعدلا  مهاتوم و  روبق  ىلع  نيحايرلا  دورولا و  نوعزوي  نيملسملا  ضعب  نأ  هدالب  يف  دجوي  هنأب  يحلا  دجـسم  يف  نيلـصملا  دحأ  ينربخأ 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  لثمل  مكتحيصن  امف  ةعدب  اذه  نأ  زوجي و  اذه ال  نأب  هتربخأف  روبقلا  هاجتا  نيديلا  عفرب 

هل15- عفـشي  فوس  مارحإلا  ةريبكتب  قحليل  ةالـصلا  لبق  روضحلا  عم  ةـعباتتم  ةالـص  نيناـمث  فيرـشلا  يوبنلا  دجـسملا  يف  ىلـص  نم  نأ  لاـقي 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ةمايقلا  موي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا 

ظفح16- عمتسأ  مهنم ؟  تاجاحلا  بلط  نيحلاصلا و  ءايلوألا و  روبق  دنع  ءاعدلا  لوح  ةملك  ديرن 

؟ 17- ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ةيحل  تناك  فيكو  امهنع  هللا  يضر  رمع  نب  هللا  دبع  كلذب  ربخأ  امك  دي  ةضبف  ةيحللا  رادقم  نأ  حيحـص  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح18- عمتسأ  اينارصن ؟ )  وأ  ايدوهي  ءاش  نإ  تميلف  جحي  مل  جحلا و  عاطتسا  نم  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  لوق  ىنعم  ام 

ظفح19- عمتسأ  رفسلا ؟  يف  ةالصلا  رصقن  نأ  زوجي  له 
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ظفح20- عمتسأ  ليللا ؟  ةالصل  تاقوألا  لضفأ  وهام 

278a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 659  )  ( 371  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ميهاربإ ىلع  تلزنأ  يتلا  فحصلا  يه  ام  و  ءايبنألا ؟  ىلع  تلزنأ  يتلا  ةعبرألا  بتكلا  ريغ  بتك  دجوت  له  لسرلا و  ءايبنألا و  نيب  قرفلا  ام 
ظفح عمتسأ 

لوؤسملا2- ناك  اذإ  ءيشلا و  اذهب  هربخي  نأ  هيلع  بجي  لهف  نيدلا  يف  اهقفتم  سيل  وه  نيدلا و  رومأ  نم  هملعي  ءيش  نع  ملـسملا  لئـس  اذإ 
ظفح عمتسأ  اتماص ؟  لظي  هنأ  مأ  ءيشب  هريغ  ربخي  نأ  هيلع  مرحي  لهف  لمعلا  اذه  ملعي  ال 

ظفح3- عمتسأ  لمعي ؟  اذامف  ةنتفلا  نم  فاخ  هل و  هدري  نأ  دارأ  هملع و  ريغب  اقح  هيخأ  نم  ناسنإلا  ذخأ  اذإ 

رباقملا4- هذـه  ضيبت  رتم و  نم  رثكأ  ربقلا  عافترا  نوكي  يتنمـسإلا و  بوطلاب  وأ  رانلا  لـخد  يذـلا  رمحـألا  بوطلاـب  رباـقملا  ىنبت  انتدـلب  يف 
نع ضار  ريغ  لمعلا و  اذه  ركني  ناسنإلا  ناك  اذإ  اضيأ و  بوطلاب  قلغت  لب  بارتلا  هيلع  لاهي  رباقملا ال  هذه  يف  تيملا  نفد  اذإ  تنمسإلاب و 

ظفح عمتسأ  ركذ ؟  امدعب  مثإ  ناسنإلا  ىلع  له  مكيأر و  وه  امف  رباقملا  هذه  يف  نفدي  يلاتلاب  رييغتلا و  عيطتسي  لمعلا و ال  اذه 

زوجي5- له  ىنعمب  نآرقلا  يف  ةدراولا  ةيعدألا  لمـشي  دجاس )  انأ  نآرقلا و  أرقأ  نأ  تيهن  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  يف  دراولا  يهنلا  له 
ظفح عمتسأ  دجاس ؟  وه  ةيعدألا و  هذهب  وعدي  نأ  ملسملل 

ظفح6- عمتسأ  ةئطاخ ؟  ةديقع  ةحيحص و  ةديقع  دوجو  يف  ببسلا  وهام 

ظفح7- عمتسأ  فيك ؟  ةرخآلا و  يف  هيدلاول  حلاصلا  نبالا  عفشي  له 

نأ8- غلبملا  بحاصل  زوجي  لهف  هديدست  نم  صخشلا  اذه  نكمتي  مل  تاونس و  ةدع  هيلع  ىـضم  لاملا و  نم  اغلبم  رخآ  اصخـش  ضرقأ  صخش 
ظفح عمتسأ  هدنع ؟  يذلا  لاملا  نع  ماع  لك  اهعفدي  يتلا  ةاكزلا  نم  هبستحي 

ظفح9- عمتسأ  هتدعاسمل ؟  يتالص  عطقأ  نأ  زوجي  لهف  ةالصلا  يف  هيلع  يمغأ  ءامغإلا و  ضرمب  باصم  لجر  بناجب  تيلص  اذإ 

لخدأ10- فاكتعالا ال  تيون  اذإ  وأ  ىنكسلاو  دجسملا  يف  يثوكم  ةدم  فاكتعالا  تيون  اذإ  لهف  دجسملا  لخاد  يب  صاخلا  نكـسلا  انذؤم و  لمعأ 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  يف  لظأ  لب  نكسلا 

ظفح11- عمتسأ  ةحيحص ؟  هتالص  له  دجسملا  يف  ناذألا  عمسي  وهو  تيبلا  يف  يلصي  نميف  مكحلا  وه  ام 

له12- يردأ  انأ ال  ثعبن و  بارت و ال  ريـصن  انتم  اذإ  نحن  لوقي  اهب و  بذـكي  رانلا  ةـنجلا و  ثعبلا و  لثم  ةرخآلا  رومأب  هتركذ  اذإ  لجر  نع  لأـسأ 
ظفح عمتسأ  يلصي ؟  هنأب  املع  احزام  وأ  هنم  اداقتعا  مالكلا  اذه  لوقي 

ظفح13- عمتسأ  بهذلا ؟  سبلت  يهو  ةأرملا  ةالص  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  نيريس ؟  نبال  مالحألا  ريسفت  يف  مكيأر  ام 

ظفح15- عمتسأ  هللا ؟  ليبس  يف  داهج  بناج  ىلإ  بناج  نم  هبلقت  ريبكت و  هحايص  حيبست و  ضيرملا  نينأ  نأ  حيحص  مالكلا  اذه  له 

ظفح16- عمتسأ  ديعلا ؟  موي  وه  رشاعلا و  ريغ  نم  اهعيمج  ماصت  له  ةجحلا  يذ  رشع 

278b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 401  )  ( 238  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهتيب ؟  جراخ  ةأرملا  ةالص  مكح  ام 
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الإ2- جـحلاب  رفغي  هنأب ال  لوقت  هقفلا  بتك  نم  عجارملا  ضعب  ةـنجلا )  الإ  هل  ءازج  روربملا ال  جـحلا  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاـق 
نكل تاعبتلا  رئابكلا و  ىتح  ءيـش  لك  جحلاب  رفغي  لوقي  رخآلا  ضعبلا  جحلاب و  رفغت  الف  رئابكلا  امأ  اهتاقوأ ،  نع  ضورفلا  ريخأت  رئاغـصلا و 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا  مكح  امف  تاعبتلا  دادس  رئابكلا و  نم  ةبوتلا  طرشلا 

تبصأ3- ههركأ و  تحبصأف  يميلعت  ةلـصاوم  نم  ينعنمي  ينهركي و  دلاولا  نكل  ةمزتلم و  انأ  ةنـس و  رمعلا 17  نم  غلبأ  ةاتف  انأ  لوقت :  ةـلئاس 
نإ لج  زع و  هللا  ىلإ  ةيعاد  نكأ  ةيمالسإ و  ةيبرت  اهب  صصختأل  ةعماجلا  لخدأ  نأ  نآلا  ديرأ  يميلعت و  تلمكأف  براقألا  هحصنف  يبصع  رايهناب 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  ينوديفأ  مارح ،  ميلعتلا  لوقي  هنأ  ةجحب  كلذ  ضفري  وه  هللا و  ءاش 

ظفح4- عمتسأ  اهيف ؟  اكرتشا  اذإ  تيملا  يحلا و  نع  يزجت  ةيحضألا  له 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  اهتالص  ديعت  له  ةالصلا ،  فصتنم  يف  نذؤملا  تقفاو  وأ  قئاقدب  نذؤملا  ناذأ  لبق  اهتيب  يف  ةأرملا  تلص  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  طقف ؟  ةحتافلا  ةروس  ءيزجت  مأ  ةيعابرلا  ةالصلا  يف  نآرقلا  نم  رسيتي  ام  ةعبارلا  ةثلاثلا و  ةعكرلا  يف  ةحتافلا  دعب  أرقي  له 

الب7- اليل  فصنلا  ةيناثلا و  ةعاسلا  ىتح  فاوطلا  دعب  اهب  انرخأت  رـصعلا و  دنع  يعـسلا  ةـضافإلا و  فاوطل  ةـكم  ىلإ  انبهذ  رحنلا )  دـيعلا (  موي 
رـشع و يداحلا  ةليل  ىنم  يف  تيبملا  كردـنل  ةرايـسلا  انبكر  انيقتلا و  ىتح  هنع  ثحبأ  تنك  ماحزلا و  ةدـش  نم  يبأ  تدـقف  ثيح  انم  ةدارإ 

ظفح عمتسأ  انيلع ؟  اذام  تيبملا و  انكردأ  لهف  طقف  رجفلا  لبق  ةعاس  فصنب  رجفلا  لبق  انلصو 

رركت8- كلذ  نأ  الإ  هريغ  يرتشي  ناك  ةرم و  نم  رثكأ  ظفحت  هنأب  املع  عونلا  سفن  نم  هناكم  ادحاو  ذـخأ  مث  مرحلا  يف  هئاذـح  دـقف  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هريغ ؟  ذخأي  نأ  ىلإ  رطضاف  ابيرقت  ةرم  نم  رثكأ  هعم 

ظفح9- عمتسأ  لوحكلا ؟  ةدام  هيف  يذلا  رطعلاب  رطعتي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

279a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 387  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  رغصألا ؟  كرشلا  ربكألا و  كرشلا  وهام 

ظفح2- عمتسأ  جرح ؟  كلذ  يف  لهف  ةقالحلا  تانولاص )  نيلاوص (  ضعبل  اهريجأتب  موقأ  نأ  ديرأ  تالحم و  يدل  لوقي :  لئاس 

اذـه3- عفترم و  توصب  هللا ....  الإ  هلإ  ال  هللا ،  رفغتـسأ  لوقأ  نأك  هرفغتـسا  هللا و  ركذأ  نكلو  هللا  ةـعاط  يف  تأشن  باش  نأ  لوقي :  لـئاس 
يف يئالمز  نم  ىشخأ  كلذ و  ىلع  تذوعت  يننأ  هللا  ملعي  ءاير و  اذه  لوقي  يلع و  سوسوي  ناطيشلا و  يلع  لخدي  امئاد  يتدارإ و  نع  جراخ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  كرتأ  لهف  لمعلا 

ظفح4- عمتسأ  مالحألا ؟  ريسفت  بتكب  مكيأر  ام  ملحلا و  ايأرلا و  نيب  قرفلا  وهام 

ظفح5- عمتسأ  ةعامجلا ؟  تكردأ  ربتعأ  لهف  ريخألا  دهشتلا  يف  مامإلا  تدجو  دجسملا و  تلخد  لوقي :  لئاس 

ظفح6- عمتسأ  ءيش ؟ كلذ  يف  لهف  ارجأ  كلذ  ىلع  ذخآ  نآرقلا و  سردأ  سردم  انأ  لئاسلا :  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  لمعلا ؟  يف  ةينلا  صالخإ  نوكي  فيك 

ظفح8- عمتسأ  عدتبم ؟  لمعلا  اذه  نأ  فرعأ  فيك  ماسقأ و  اهل  له  ةعدبلا و  يهام 

279b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.53  ) ( 401  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  اهجارخإ ؟  بجي  ىتم  بهذلا و  ةاكز  رادقم  وهام 

ظفح2- عمتسأ  بسنلا ؟  نم  براقألا  قوقح  سفن  مهل  له  ةعاضرلا و  نم  براقألا  قوقح  يهام 

هلصتل3- هيلإ  اهب  بهذي  نأ  اهجوز  ىلع  بجي  له  ةجوزتم  نآلا  يه  ةنس و  نم 20  رثكأ  ذنم  هرت  مل  ةعاضرلا و  نم  خأ  اهل  ينم و  ربكأ  تخأ  يل 
ظفح عمتسأ  هيلإ ؟  بهذي  نأ  جوزلا  ضفر  اذإ  ائيش  لعفي  نأ  يبأ  ىلع  بجي  له  و  ىرخأ ،  ةنيدم  يف  شيعي  وهو  هلاوحأ  نع  لأست  و 

نم4- هللاب  ذوعأ  ىنم :  يف  ناكم  تدعص  امدنع  بعتلا  عم  اهنم  لهجب  ةملك  تلاق  جحلا  اذه  يف  اهنكل  يضاملا و  ماعلا  تجح  اهنأ  لوقت  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  اهجح ؟  يف  رثؤي  اذه  لهف  اهتوص  لاجرلا  عمس  امبر  عفترم  توصب  تعد  تارمجلا  دنع  كلذك  ناكملا و  اذه 

ظفح5- عمتسأ  اهعم ؟  جرخي  نأ  هتبيطخ و  سلاجي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

هنلعفي6- ام  لهف  ةدحاو  ةليل  يف  نمتخيف  اهتيب  يف  ءزج  ةءارقب  نهنم  ةدحاو  لك  موقت  ثيحب  ةيعامج  ةمتخ  نآرقلا  نمتخي  تاوخألا  نم  ةـعامج 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

ظفح7- عمتسأ  ةءارقلا ؟  ديجي  ايمأ و ال  صخشلا  اذه  ناك  اذإ  رخآ  صخش  نع  ةباين  نآرقلا  متخي  نأ  صخشل  زوجي  له 

عمتسأ8- كلذ ؟  مكح  ام  هليمز و  ةـبركل  اجيرفت  هيلع و  ابجاو  كلذ  ربتعي  بلاطلا  نأ  ثيح  ناحتمالا  ءانثأ  هليمز  دـعاسي  نأ  بلاـطلل  زوجي  لـه 
ظفح

ظفح9- عمتسأ  ةليوط ؟  ةدم  هحصن  يف  رمتست  اهنأ  مأ  جاوزلا  دعب  ةالصلا  كرت  اذإ  اهجوز  نم  قالطلا  ةجوزلا  بلطت  له 

ظفح10- عمتسأ  ليمجتلا ؟  ريغ  ةرورض  يأ  نود  اهرعشل  ناولألا  ةفاضإ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةبابسلا ؟  وأ  طسوألا  عبصألا  يف  متاخلا  سبلت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  زوجي ؟  كلذ ال  نأ  مأ  تيبلا  يف  لمعلا  ءانثأ  نآرقلا  ىلإ  عامتسالا  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  بضغلا ؟  ةلاح  يف  لجرلا  قالط  عقي  له 

ظفح14- عمتسأ  ةالصلا ؟ هذه  مكح  امف  دجسملا  ةيحت  اولص  مهنأ  مغر  ةعمجلا  موي  ةصاخ  ناذألا و  دعب  نيتعكر  نولصي  سانلا  نم  اريثك 

280a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 491  )  ( 343  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  ضعبلا  لعفي  امك  هداليمب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  لفتحا  له 

ظفح2- عمتسأ  بوبحلا ؟  نم  اهرادقم  ام  و  مأ ال ،  ادقن  رطفلا  ةاكز  زوجت  له 

ظفح3- عمتسأ  مأ ال ؟  لسغي  رحتنملا و  ىلع  ىلصي  له 

لهف4- ايـصخش  لام  اهل  لسري  مهعم و ال  هتجوز  هلهأ و  ىلع  ةقفنلاب  موقي  ثيح  هيبأ  ىلإ  هلام  لسري  يراجت و  لحم  يف  لمعي  برتغم و  لجر 
ظفح عمتسأ  هتجوز ؟  هاجتا  رصقم  وه 

عمتسأ5- جرح ؟  كلذ  يف  لهف  فيراصملا  انيطغ  انحبر و ال  امل  كلذ  ـالول  فصنلا و  نم  رثكأ  بسكن  ةـيراجتلا  علـسلا  ضعب  يف  لوقي :  لـئاس 
ظفح

تيقب6- الماك و  رهشلا  تيضق  يننكل  كلذ و  ىلع  يتردقم  عم  تاونـس  ةدعل  ءاضقلا  ترخأ  يننأل  لماك  رهـش  مايـص  ةرافك  يلع  لوقت :  ةلئاس 
؟  ةدحاو ةلئاعل  ةدحاو و  ةعفد  اعاص  رشع  ةسمخ  جرخأ  مأ  عاص  فصن  نيكسم  لكل  نوكي  ثيحب  عاص  فصن  موي  لك  نع  جرخأ  لهف  ةرافكلا 

ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  مارجوليكلاب ؟  يوبنلا  عاصلا  يواسي  مك 

-8 ( اهقعلي ىتح  هدي  حسمي  الف  اماعط  مكدحأ  لكأ  اذإ  لاق (  و  ماعطلا )  دعب  هعباصأ  قعلي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  ناك  حيحص (  ثيدحلا  اذه  له 
ظفح عمتسأ  هل ؟ )  رفغتسا  ءانإلا  سحل  نم  لاق (  و 

ىدـحإ9- يف  دجـسم  ءانب  هتجوز  دـيرت  تنب  وأ  دـلو  هل  سيل  ةـجوز و  تخأ و  ناوخإ و  ةـثالث  هل  تارامع و  ضارأ و  ـالام و  كرت  يفوت و  صخش 
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ةفلكت نأ  ثيح  كلذ  يف  مهصصح  نع  لزانتلا  ةثرولا  ىلع  له  كلذ و  متي  فيكف  ءيشب ،  يصوي  مل  يفوت و  هنأب  ملعلا  عم  هلاومأ  نم  هيـضارأ 
ظفح عمتسأ  ءانبلا ؟  اذه  نع  ةثرولا  عيمج  ةقفاوم  بجي  له  ءانبلا و  نم  ءاهتنالا  دعب  الإ  اهديدحت  نكمي  دجسملا ال 

ظفح10- عمتسأ  جحلا ؟  مايأ  يف  ةرمع  نم  رثكأ  رمتعي  نأ  جاحلل  حصي  له 

عمتسأ11- هللا ؟  ريغل  ىوكـشلا  نم  ربتعي  اذه  لهف  كلذ  نم  فيفختلا  دـصق  هتلكـشم  نع  ثدـحتلاب  موقي  برك  وأ  قيـض  هباصأ  اذإ  سانلا  ضعب 
ظفح

ظفح12- عمتسأ  ليثامث ؟  هب  ناكم  يف  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  ةئيسنلا ؟  ابر  لضفلا و  ابر  وهام 

280b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 386  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءالؤه ؟  ىلإ  مكتحيصن  يه  امف  ضرم  نم  هيف  امم  طخستي  ىوكشلا و  نم  رثكي  رمذتي و  ىضرملا  ضعب 

ظفح2- عمتسأ  ةعرازملا ؟  ةاقاسملا و  ىنعم  ام 

ظفح3- عمتسأ  تقولا ؟  تاوف  ناسنإلا  يشخ  اذإ  ةرئاطلا  يف  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  ديصلل  ربلا  ىلإ  بهذي  عوبسأ و  ةدمل  هلمع  كرتي  انايحأ  و  رويطلا ،  ديص  بحي  صخش 

ظفح5- عمتسأ  امرحم ؟  اهل  ربتعي  اذه  له  ةرئاطلا  يف  تاونس  نامث  وأ  تاونس  عبس  هرمع  لفط  عم  رفاست  يتلا  ةأرملا 

ظفح6- عمتسأ  طيسقتلاب ؟  تارايسلا  ثاثألا و  ءارش  مكح  ام 

عمتسأ7- زئاج ؟  اذه  لهف  افظوم  نيسمخ  نم  رثكأ  هيف  يلصي  ىلصم  دوجو  عم  رواجملا  دجسملا  يف  ةالصلل  لمعلا  نم  جرخي  نيفظوملا  ضعب 
ظفح
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  لوألا |   |

281a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.00  ) ( 403  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- هيجوت نم  لهف  يلصي  ققشلا ال  هذه  راجئتسا  ديري  نم  ضعب  نأ  بتكملا  بحاص  نم  تملع  راجيإلل و  اهتصصخ  اققـش  كلمأ  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  ةاكزلا ؟  نم  هيطعي  نأ  هل  لهف  يلصي  نكل ال  ريقف و  قيقش  خأ  هل  نأب  لوقي  لاحلا  روسيم  لئاس 

ظفح3- عمتسأ  همزلي ؟  مأ ال  مامحتسالا  دعب  ءوضولا  ةبانجب  بيصأ  نم  مزلي  له 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  دجاسملا  يف  ةالصلا  ءاهتنا  دعب  رجفلا  ةنس  يلصت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  جوزلا ؟  ناوخإ  ىلع  اهجوز  ثاريم  نم  اهبيصنب  قدصتت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفاحم6- يننإ  ثيح  كلذ  حالـصإل  ةرمتـسملا  يتالواحم  مغر  مالكلا  يف  وأ  ةـلماعملا  يف  ءاوس  قلخلا  ءوس  نم  يناعأ  باش  انأ  لوقي :  لـئاس 
ظفح عمتسأ  كلذل ؟  جالع  نم  لهف  نآرقلا  ةءارق  لفاونلا و  ضئارفلا و  ىلع 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةرافك  نم  لهف  رئاط  يخرف  لتق  يف  دصق  نود  نم  ببست  صخش 

ظفح8- عمتسأ  جرح ؟  كلذ  يف  نآرقلا  نم   .. ءالآ نانفأ ،  مهضعب  ةيمستك  لافطألل  ءامسألا  ضعب  رايتخا  يف  له 

ظفح9- عمتسأ  مايأ ؟  ةثالث  ةدمل  رمتست  دق  ثيح  مثآملا  هذه  مكح  ام  مثآملا و  يف  تاومألا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  زوجت  له 
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ظفح10- عمتسأ  هل ؟  مكتحيصن  يهامف  لمعلا  اذه  كرتب  ملعلا  لهأ  ضعب  هحصن  ةلئاط و  الاومأ  بسكي  ايماحم و  لمعي  يخأ  لوقي :  لئاس 

مأ11- ةدحاو  ةرم  اهتاكز  يدؤن  لهف  نزت ،  مك  يردن  نمثب و ال  ردقت  مل  اماعرشع و  ةسمخ  ةدمل  اهتاكز  دؤن  مل  ةضف و  اندنع  دجوي  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  اهيكزن ؟  له  اهانعب  اذإ  و  ىكزت ، فيك  و  ةيضاملا ؟ تاونسلا  لك  نع 

تحبصأ12- اهتلماعم و  تريغت  تاونس  دعب  نكل  ةديعـس و  اهعم  يتايح  تناك  نسلا و  يف  ةريبك  يه  يتدلاو و  عم  شيعأ  باش  انأ  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وه  امف  ةيهارك  اهتبحم 

ظفح13- عمتسأ  فرصتي ؟  فيكف  براقألا  ناريجلا و  دنع  هباتغت  نسلا  يف  ةريبكلا  همأ  نأب  ركذي  لئاس 

نم14- وه  هنأ  مكحب  هنع  غلبت  مكاحملا و  ةطرـشلا و  ىلإ  بهذتـس  اهنأب  ثدـحتت  تيبلا  يف  اـهكرت  نإ  نسلا  يف  ةريبكلا  همأ  نأـب  ركذـي  لـئاس 
ظفح عمتسأ  اعرش ؟  اهلوعي 

عمتسأ15- اهلوعأ ؟  نأ  نم  اهنع و  الوؤسم  نوكأ  نأ  نم  عرشلا  ينيفعي  له  ةلماعملا  ءوس  نم  نسلا  ةريبكلا  يمأ  نم  تيأر  امدعب  لوقي :  لئاس 
ظفح

ظفح16- عمتسأ  يل ؟  اهتلماعم  ءوسل  نسلا  يف  ةريبكلا  يمأ  عم  ءاقبلا  نود  يدحول  اتيب  ترجأتسا  اذإ  امثآ  نوكأ  له  لوقي :  لئاس 

ظفح17- عمتسأ  اهتقو ؟  ام  اهتفص و  ام  حيبستلا و  ةالص  يهام  ةالصلا و  يف  عوشخلا  مدع  ةيضق  يف  مكهيجوت  ام 

281b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 423  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دحأ ؟  لك  ىلع  ةيالولا  ظفل  قالطإ  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةلطابلا ؟  تاماركلا  نم  مهدنع  ام  ةيفوصلا و  دنع  ءايلوأ  مهيلع  قلطي  ام  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  روبقلا ؟  باحصأ  نم  تاجاحلا  ءاضق  تابركلا و  فشك  رضلا و  عفنلا و  نم  ءايلوألا  يف  سانلا  ضعب  هدقتعي  ام  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  هريغب ؟  قلعتلا  نود  هب  قلعتلا  ىلاعت و  هللا  لاؤس  ىلإ  ةمألا  ةوعد  يف  مكهيجوت  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةفرح ؟  اهذاختا  ىضرملا و  ىلع  نآرقلا  ةءارقل  غرفتلا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  اهيلع ؟  ةءارقلا  لاح  ةأرملاب  ةولخلا  زوجت  له 

ظفح7- عمتسأ  اهيلع ؟  ةءارقلا  لاح  ةيبنجألا  ةأرملا  سمل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  رحسلا ؟  كفل  ةرحسلا  ىلإ  باهذلا  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ىضرملا ؟  ىلع  ئراقلا  يف  رفوتت  نأ  بجي  تافص  كانه  له 

ظفح10- عمتسأ  هملعت ؟  رحسلا و  لعف  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  رحسلل ؟  يعرشلا  جالعلا  وهام 

ظفح12- عمتسأ  فرعت ؟  فيك  و  ةروصنملا ، ةفئاطلا  يه  نم 

ظفح13- عمتسأ  نيحلاصلا ؟  ءايلوألا و  لوسرلاب و  لسوتي  مامإ  فلخ  ةالصلا  زوجت  له 

282a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 473  )  ( 335  ) 

 :- تايوتحملا  
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تاحفصلا يلامجإ 

27127

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
40اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ظفح1- عمتسأ  ينمزلي ؟  اذامف  تاقيملا  نم  مرحأ  مل  نيترم و  ةرمعلا  ىلإ  تيتأ 

ظفح2- عمتسأ  نادوسلا ؟  لهأ  تاقيم  وهام 

مكح3- امو  اعبرأ )  رـصعلا  لبق  ىلـص  أرما  هللا  محر  امهنع (  يـضر  رمع  نبا  نع  دراولا  ثيدـحلا  ةحـص  اـم  رـصعلا و  لـبق  ةالـصلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  ةموادملا 

ظفح4- عمتسأ  ةوالتلا ؟  دوجس  دنع  اهرعش  يطغت  نأ  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ةعدب ؟  ربتعي  اهكرت  مدع  اهيلع و  رارمتسالا  له  ةعمج و  لك  يف  فهكلا  ةروس  ةءارق  ىلع  ةموادملا  مكح  ام 

تالمم6- تالئام  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدح  يف  لخدت  له  رخآلا و  نم  رثكأ  رعـشلا  نم  ءزج  لعج  يه  ةلئاملا و  ةطـشملا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح7- عمتسأ  ةرتسلا ؟  عضو  نع  يفكي  ةداجسلا  ىلع  ةالصلا  له  و  ةرتسلا ،  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  ضرفلا ؟  مث  رجفلا  ةنسب  مأ  رجفلا  ةالصب  أدبي  لهف  قئاقد  سمخب  سمشلا  قورش  لبق  ناسنإلا  ظقيتسا  اذإ 

ظفح9- عمتسأ  مايصلل ؟  مسجلا  لمحت  مدعل  اهضعب  كرت  ةجحلا و  يذ  رشعلا  نم  مايألا  ضعب  مايص  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  ميتيلا ؟ )  مأ  انأ و  ةنجلا  باب  حتفي  نم  لوأ  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح11- عمتسأ  هتيبرت ؟  ضرغل  أطخ  يأ  دنع  ميتيلا  ينبا  تبرض  اذإ  مثإ  يلع  له 

ظفح12- عمتسأ  ليللا ؟  ةالص  يف  هتجوز  لجرلا  مؤي  نأ  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  ةعدب ؟  هنإ  لوقي  ةوخإلا  ضعب  نأ  ثيح  زئاج  ةعمجلا  ةالص  يف  يناثلا  ناذألا  له 

ظفح14- عمتسأ  طقف ؟  ةحتافلا  مأ  ةروسلا  عم  ةحتافلا  أرقي  له  نييرخألا  نيتعكرلا  يف  لعفي  اذامف  ناتعكر  ةيعابرلا  ةالصلا  نم  هتتاف  صخش 

ظفح15- عمتسأ  مراحملا ؟  ريغ  مراحملا و  مه  نم 

ظفح16- عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقني  ةجوزلا  سم  له 

عمتسأ17- اذه ؟  لثم  يف  مكتحيصن  يه  امف  ةريثك  بعاتم  ببسي  دقف  هدح  نع  داز  نإ  نكل  ةديمح و  ةفص  يه  ناميإلا و  نم  ءايحلا  نأ  فورعم 
ظفح

هعم18- باهذـلا  ينم  بلط  ثيح  يجوز  نيب  ينيب و  فالخ  ثدـح  يجاوز  نم  روهـش  عبـس  دـعب  تاونـس و  عبرأ  ذـنم  ةـجوزتم  انأ  لوقت :  ةـلئاس 
نم جوزتم  هنأب  املع  اهيف  شيعي  يتلا  ةقطنملا  ىلإ  بهذ  كلذ  دعب  اهيف و  شيعأ  يتلا  ةقطنملا  سفن  يف  يتسارد  لمكأ  نأ  دعب  الإ  تضفرف 
غلبي و  رهملا )  هقح (  دـيري  لب  يندـيري  هنأب ال  انربخأف  انب  لصتي  نأ  نود  تاونـس  عبرأ  نآلا  ىـضم  دـالوأ و  هل  هعم و  شيعت  يلبق  ىرخأ  ةأرما 
ءيش هقح  نم  هل  عجرن  لهف  ةمكحملا  ىلإ  تيكتـشا  اذإف  روكذملا  غلبملا  درتسي  ىتح  قالطلا  ةقرو  لسري  نل  لاق  لاير و  فلأ  ةئام  هرادقم 

ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامبف  بهذأ ،  فوسف  نآلا  هعم  باهذلا  ينم  بلط  اذإ  هنأب  املع 

282b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.46  ) ( 453  )  ( 284  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةينارصن ؟  ةأرما  دنع  جلاعت  نأ  ةملسملا  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  رصقأ  مل  رحنأ و  مل  اعتمتم و  تججح 

ظفح3- عمتسأ  نارقلا ؟  دارفإلا و  عتمتلا و  نيب  قرفلا  ام 

ظفح4- عمتسأ  لعفي ؟  اذام  امثآ و  نوكي  له  رخآ  صخش  نم  رداص  لعف  وأ  لوق  نم  حيبق  ءيش  ىلع  ناسنإلا  در  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  ةرخآلا ؟  يف  نيعلا  روحلا  نم  نوكت  ايندلا  يف  ةحلاصلا  ةأرملا  له 

ظفح6- عمتسأ  نآرقلا ؟  يف  ايندلا  ءاسن  لمشت  نيعلا  روحلل  تركذ  يتلا  فاصوألا  له 
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تيالاتس ةمدخ  1دوزم 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281703

ظفح7- عمتسأ  ءاضق ؟  ادرفنم  ةعمجلا  موي  مايص  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  زوجي ؟  ةفرخزلا  اهليكشتب و  مايقلا  ءانحلاب و  نيديلا  شيقنت  له 

نإف9- نيتعكر  ىلص  مث  سمشلا  علطت  ىتح  هللا  ركذي  سلج  ةعامج و  يف  حبصلا  ةالص  ىلص  نم  نأ  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  درو 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  له  ةمات  ةمات  ةرمع  ةجح و  لدعي  كلذ 

ظفح10- عمتسأ  سبلملا ؟  برشملا و  نكسملا و  مزلت  ةقفنلا  نأ  مأ  جالعلا  هيلع  بجاوب  سيل  هنأ  مأ  ةقفنلا  نم  هتأرمال  لجرلا  جالع  ربتعي  له 

ظفح11- عمتسأ  ريزنخلا ؟  محل  ميرحت  نم  ةمكحلا  ام 

ظفح12- عمتسأ  دجسملا ؟  نم  دوعأ  نأ  دعب  الإ  يلهأ  ظقوأ  يننكل ال  رجفلا و  ةالصل  موقأ  انأ 

هيف13- دجوت  يذلا  ناكملا  بنجتأ  انأو  رخآ  اتيب  يرتشي  نأ  يخأ  عيطتسي  ريغص و ال  تيبلا  دحاو و  تيب  يف  انعم  نكـسي  جوزتم  ينم  ربكأ  خأ  يل 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  اهبنجتل  يهجو  ريدأ  دصق و  نودب  اهلباقأ  تاقوألا  ضعب  يف  نكل  يخأ و  ةجوز 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  نوكي  فيك  ةعافشلا و  مهل  لحت  له  رانلا و  يف  نودلخم  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  دمحم  ةمأ  نم  رئابكلا  لهأ  له 

عمتسأ15- اهلام ؟  هاجتا  اههاجتا و  انيلع  بجاولا  امف  اهقزر  دروم  وه  اذـه  نأب  املع  اماعط  وأ  ادوقن  اـنيطعت  اـمئاد  يه  ةـفارع و  يه  ةـمع و  يل 
ظفح

يف16- وه  امنيبف  ءانبلا  يف  أدـب  كلذ و  ىلع  يخأ  قفاوف  طقـسي  داـكي  تيب  فقـس  هل  ممري  نأ  يراـمعم  سدـنهم  وهو  يخأ  نم  صخـش  بلط 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةيد  تيبلا  بحاص  ىلع  لهف  تامف  يخأ  عقوف  فقسلا  طقس  لمعلا 

ظفح17- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  هاضرب  جحلا  ةقفن  يخأ  يناطعأ  تججح  امدنع 

ظفح18- عمتسأ  ءيش ؟  اهيلع  لهف  اهنع  ىمرف  اهدلاو  اهعم  ناك  الماح و  تناك  اهنأل  يمرلا  عطتست  مل  تارمجلا  يمر  دنع  ةأرما 

-19 ) انـسبالم انعلخف  ةفرعل  ةقفاوملا  ةعمجلا  ةليل  تحبـصأ  ىنم و  يف  انتب  ىنم و  ىلإ  يوالم  نم  ةـجحلا  يذ  نم  نماثلا  مويلا  يف  انمرحأ  دـقل 
ظفح عمتسأ  جرح ؟  كلذ  يف  لهف  طقف  ءاملاب  انممحتسا  و  انمارحإ ) 

ةجردل20- ةئيس  تافرصتب  موقي  براقألا و  لهألا و  عم  لكاشملا  ريثك  موصي و  ةالـصلل و ال  كرات  هيدلاول و  قاع  قلخلا  ءيـس  يبأ  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامبف  كلذ  ريغ  سانلا و  ءاسن  ىلإ  رظنلل  حوطسلا  ىلإ  جرخي  هنأ 

لوقلا21- اذه  لهف  خلا )  كللحي ..  هللا ال  كحيبي ..  هللا ال  لوقي (  تيملا  اذه  دنع  ةملظم  ام  صخـشل  سانلا و  نم  ةعامجل  قيدص  تومي  امدنع 
ظفح عمتسأ  تيملا ؟  ىلع  رثؤي 

ةبحاصل22- قحلي  له  و  رطعلا ، اذهب  ةرطعتم  يه  عراشلا و  ىلإ  بهذت  اهيلإ  ىدهملا  نأب  املع  ىرخأ  ةأرمال  رطع  ةبلع  يدـهت  نم  ىلع  مكدر  ام 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  ةيدهلا 

عمتسأ23- ناهت ؟  ىمرت و  نأب  اهريـصم  تاحوللا  هذه  نأب  املع  ةينف  تاحول  لمع  يف  تارـسكملا  ضعب  رـشق  وأ  حلبلا  ىون  مادختـسا  مكح  ام 
ظفح

ظفح24- عمتسأ  اهئادرل ؟  اهليوحت  دنع  فشكتت  اهنأب  املع  مكحلا  يف  لجرلاك  يه  له  ءاقستسالا و  ةالص  يف  اهئادر  ةأرملا  ليوحت  مكح  ام 

283a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 440  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هتافص ؟  هللا و  ءامسأ  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  بهذم  وهام 

ظفح2- عمتسأ  ةيعامج ؟  ةروصب  ديعلا  ةليل  ريبكتلا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  فحاصملا ؟  عيب  مكح  وهام 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلا ؟  هيف  حصت  يتلا  مدلا  رادقم  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةميمن ؟  ةبيغ و  نهثيدح  لمجم  ءاسن  سلجم  يف  سلجأ  نأ  زوجي  له 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58313
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58313
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58314
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58314
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58315
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58315
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58316
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58316
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58317
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58317
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58318
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58318
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58319
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58319
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58320
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58320
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58321
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58321
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58322
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58322
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58323
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58323
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58324
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58324
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58325
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58325
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58326
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58326
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58327
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58327
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58328
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58328
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58329
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58329
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58330
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58330
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3833
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3833
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58331
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58331
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58332
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58332
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58333
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58333
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58334
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58334
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58335
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58335
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح6- عمتسأ  ءارشلا ؟  عيبلا و  يف  شغلا  يف  عرشلا  مكح  ام 

؟ 7- نويدلا ددسي  مأ  بهذلا  اذه  يكزي  لهف  بهذلا  اذه  ةميق  نم  رثكأ  نويد  هيلع  نكل  لوحلا و  هيلع  لاح  لامعتسالل و  بهذ  هتجوز  ىدل  لجر 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  ناضمر ؟  يقاب  هنع  معطي  وأ  موصي  نأ  هتثرو  دحأل  زوجي  لهف  ناضمر  فصتنم  يف  لجر  يفوت 

ظفح9- عمتسأ  ةيلبق ؟  ةنس  ةعمجلل  له  بتاورلا و  ننسلا  يهام 

ظفح10- عمتسأ  راغشلا ؟  جاوز  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  ضوع ؟  ىلع  ةقباسملا  مكح  ام 

ظفح12- عمتسأ  اهتقو ؟  يف  تاولصلا  ءادأ  ىلع  ةنيعملا  بابسألا  يهام 

ظفح13- عمتسأ  ةالصلا ؟  تاقوأ  ريغ  يف  ةقرولا  بعل  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  ريخأتلا ؟  عمج  وأ  ميدقتلا  عمج  رفاسملا  قح  يف  لضفألا  وهام 

ظفح15- عمتسأ  دوسألاب ؟  ةيحللا  غبص  زوجي  له 

ظفح16- عمتسأ  لالحلا ؟  زئاجلا و  نيب  قرفلا  ام 

ظفح17- عمتسأ  ةعكرلا ؟  كردأ  ربتعي  لهف  عكار  وه  مامإلا و  كردي  نيلصملا  ضعب 

ظفح18- عمتسأ  ةالصلا ؟  ديعي  لهف  ةدم  دعب  الإ  ملعي  مل  ةساجن و  هبوث  يف  تاقوألا و  ضعب  ىلص  لجر 

ظفح19- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  هنم  طيرفت  ريغ  نم  ضعبلا  يفوت  هئالمز و  نم  اضعب  هترايس  يف  لمحي  ناك  بلاطل  ثداح  عقو 

ظفح20- عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلاب  لسوتلا  زوجي  له  لسوتلا و  عاونأ  يهام 

ظفح21- عمتسأ  ةدحاو ؟ ةعكر  يف  ةضيرفلا  يف  نيتروسلا  عمج  زوجي  له 

ظفح22- عمتسأ  همزلي ؟  اذامف  راغص  نه  نيفوت و  ثيح  هتانب  نع  قعي  مل  لجر 

283b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 415  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ابرلاب ؟  لماعتي  نم  ةوعد  ىبلت  له 

ظفح2- عمتسأ  جاحلا ؟  ريغل  ةيحضألا  حبذ  لبق  ةجحلا  يذ  رهش  يف  رعشلا  طشم  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  اهل ؟  امرحم  نوكي  لهف  لفطلا  اذه  اهيلع  دوعت  دق  تاونس و  رشع  ذنم  اقوعم  اريغص  الفط  يبرت  ةمداخلا  تناك  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  اذه ؟  مكح  امف  تاونس  سمخ  ةدمل  هعم  انأ  يلهأ و  ىلإ  يب  بهذي  ينوسكي و ال  يدالوأ و ال  ىلع  يلع و  قفني  يجوز ال 

جوزتأ5- نأ  يل  زوجي  لهف  تاحلاصلا  نم  تحبصأ  هللا و  ىلإ  تبات  اهتحصن  نأ  دعب  كلاذك و  انأو  ءاطخألا  ضعب  بكترت  تناك  تاتفب  جاوزلا  ديرأ 
ظفح عمتسأ  اهب ؟ 

زييمت6- نود  رخآلا  ضعبلا  نع  ىضاغتأ  بايغلا و  كلذ  رجأ  مصخب  موقأ  مهضعب  بايغ  وأ  رخأت  دنع  ةكرـش و  يف  نيفظوملا  ماودل  ابقارم  لمعأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  يلع  لهف  كلذب ،  ءاسؤرلا  ملع  نود  طقف  ةدعاسملا  باب  نم  مهنيب 

ةرمعلا7- تلمكأ  تفاطف و  كلذ  نم  الجخ  اهلهأ  ربخت  نأ  نود  ةرودلا  تهتنا  مرحلا  ىلإ  اولـصو  امدنع  ةرمعلل و  ةكم  ىلإ  اهلهأ  عم  تبهذ  ةاتف 
ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  اذامف  اهلهأ  عم 

ظفح8- عمتسأ  اهيمدق ؟  يف  بهذلا  نم  الاخلخ  ةأرملا  سبل  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  باجحلاب ؟  اهمازتلا  عم  ءارشلا  عيبلا و  يف  لمعت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  دوجسلا ؟  يف  وأ  ليللا  وأ  ةضيرفلا  ةالص  يف  ايندلا  رومأب  ءاعدلا  زوجي  له 
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ةيآ11- تاذوعملا و  أرقي  هنأ  ةـجحب  كلذـب  متهي  ـال  هنكل  يدـلاو  نيب  اـهنيب و  لـكاشملل  ارظن  نيفارعلا  ةـبجحأ  لمعتـست  يتدـلاو  نأ  ملعي  يدـلاو 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  هيلع  رثؤت  نأ  عيطتست  نل  اهنأ  يسركلا و 

يننكلو12- مارحإلا  نم  للحتأ  مل  نماثلا  مويلا  يف  ىنم  ىلإ  باهذـلا  تدرأ  امدـنع  ةرمعلا و  تيدأ  عباـسلا و  مويلا  يف  اـعتمتم  ةـكم  ىلإ  تلخد 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  جحلا  تيون 

رتشأ13- مل  نآلا  ىلإ  هنم و  يفورصم  بحسأ  هيلع و  يبتار  عضأ  تنك  ىرخأ و  ةرايس  ءارشل  لاملا  عمجأ  تنك  تاونس و  عبرأ  ذنم  يترايس  تعب 
مك ركذتأ  يننأب ال  املع  ةيضام  تاونس  عبرأ  ةاكز  جرخأ  فيك  و  ةاكز ،  هيف  لاملا  اذه  له  ناصقن ،  يف  هتعمج  يذلا  غلبملا  نأب  املع  ةرايسلا 

ظفح عمتسأ  لوحلا ؟  هيلع  راد  يذلا  غلبملا 

ظفح14- عمتسأ  ريزنخلا ؟  محل  ميرحت  نم  ةمكحلا  ام 

ظفح15- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  دجسملا  نم  يعوجر  دعب  الإ  يلهأ  ظقوأ  يننكل ال  رجفلا و  ةالصل  موقأ  انأ 

ظفح16- عمتسأ  كلذ ؟  نوكي  فيك  ةعافشلا و  مهل  لحت  له  و  مأ ال ،  رانلا  يف  نودلخي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  دمحم  ةمأ  نم  رئابكلا  لهأ  له 

ظفح17- عمتسأ  ءيش ؟  اهيلع  لهف  اهدلاو  اهنع  ىمرف  الماح  اهنوكل  تارمجلا  يمر  عطتست  مل  اهنأب  لوقت  ةلئاس 

ظفح18- عمتسأ  نآرقلا ؟  يف  ايندلا  ءاسن  لمشت  نيعلا  روح  يف  ةروكذملا  فاصوألا  له 

ظفح19- عمتسأ  ءاضق ؟  ادرفنم  ةعمجلا  موي  مايص  زوجي  له 

لعفأ20- اذامف  ةنس  نيثالثلا  تغلب  نأ  دعب  الإ  مصأ  مل  لصأ و  مل  يننكل  هللا و  ةعاطب  مزتلم  تاولصلا و  ىلع  ظفاحم  ةنس  نوعبرأو  نانثا  يرمع 
ظفح عمتسأ  رهدلا ؟  مايص  هنع  ينغي  ناضمر ال  نم  ادمعتم  اموي  رطفأ  نم  لوقي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  تعمس  دق  و 

284a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.85  ) ( 445  )  ( 341  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تانبلا ؟  رومأ  ةالول  ةحيصن  نم  لهو  هل  مكتحيصن  يه  امف  ملعلا  ةبلط  نم  وه  روهملا و  ءالغل  ارظن  جاوزلا  عطتسي  مل  باش 

ظفح2- عمتسأ  مكتحيصن ؟  امف  رومألا  ءايلوأ  لبق  نم  ءافكألا  باطخلا  در  نم  تاوخألا  ضعب  يكتشت 

ظفح3- عمتسأ  كرش ؟  هللا  ريغب  فلحلا  له 

ظفح4- عمتسأ  ناضمر ؟  نم  هيلع  ام  ءاضق  لبق  لاوش  نم  تسلا  موصي  نأ  هل  زوجي  لهف  يعرش  رذعل  ناضمر  نم  مايألا  ضعب  رطفأ  لجر 

ظفح5- عمتسأ  ةاكز ؟  هيلع  لهف  ةريثك  نويد  هيلع  ليصاحم و  جتنت  ةعرزم  كلمي  لجر 

ظفح6- عمتسأ  ساوسولل ؟  يعرشلا  جالعلا  وهام 

ظفح7- عمتسأ  ةرورضلا ؟  دنع  روبقلا  شبن  مكح  وهام 

ظفح8- عمتسأ  ةلاكولا ؟  طورش  يهام 

ظفح9- عمتسأ  هتقو ؟  وه  ام  ديقملا و  ريبكتلا  قلطملا و  ريبكتلا  وهام 

ظفح10- عمتسأ  ناضمر ؟  نم  رشعلا  مأ  ةجحلا  يذ  نم  رشعلا  لضفأ  امهيأ 

ظفح11- عمتسأ  ةرافك ؟  هيلع  لهو  اهباحصأ  ىلإ  لاومألا  هذه  دري  فيكف  قح ،  ريغب  الاومأ  ذخأ  لجر 

؟ 12- ةلـصتم نوكت  نأ  بجي  رتولا  تاعكر  نأ  مأ  ليللا  رخآ  يف  يقب  ام  لمكي  مث  رتولا  ةالـص  يف  تاعكرلا  ضعب  ناـسنإلا  يلـصي  نأ  حـصي  لـه 
ظفح عمتسأ 

نع13- اليلق  تكرحت  امنإ  اـههجو و  اـهنيعب و  تفتلت  مل  جراـخلا و  يف  صخـش  لـظ  تحملف  ةـفرغلا  يف  رجفلا  يلـصت  تناـك  يتاـبيرق  ىدـحإ 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  اهتالص  لهف  ةداجسلا 

ظفح14- عمتسأ  ةاكز ؟  هيف  لامعتسالل  دعملا  بهذلا  له 
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ظفح15- عمتسأ  جالعلل ؟  بيبطلا  ىلإ  ةأرملا  باهذ  مكح  ام 

ظفح16- عمتسأ  لاجرلاب ؟  هبشت  هنأ  مأ  كلذ  زوجي  لهف  اهجوز  صيمق  ةأرملا  سبلت  نايحألا  ضعب  يف 

ظفح17- عمتسأ  ويدارلا ؟  نذؤم  عم  ناذألا  ددرأ  نأ  زوجي  له 

ظفح18- عمتسأ  روبقلا ؟  يف  نفدلا  دنع  ظعولا  مكح  ام 

ظفح19- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةبطخ  اهيلع  لمتشت  نأ  بجي  يتلا  رومألا  يهام 

ظفح20- عمتسأ  ىغل ؟  دقف  ىصحلا  سم  نم  ثيدح  ىنعم  ام 

ظفح21- عمتسأ  ريخأتلا ؟  عمج  مأ  ميدقتلا  عمج  رفاسملا  قح  يف  لضفألا  وه  ام 

ظفح22- عمتسأ  لالحلا ؟  زئاجلا و  نيب  قرفلا  ام 

ظفح23- عمتسأ  ةعمجلا ؟  موي  ريكبتلا  لضف  وهام 

284b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.97  ) ( 424  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عقي ؟  ناركسلا  قالط  له 

ظفح2- عمتسأ  ةلزتعملا ؟  مه  نم 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  يف  ضغبلا  هللا و  يف  بحلا  نوكي  فيك 

ظفح4- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ناخيشلا  اهاور  يتلا  ثيداحألاب  الإ  لدتسي  دجسم ال  مامإ  اندنع 

ظفح5- عمتسأ  كروتلا ؟  ةسلج  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  ةنيعلا ؟  عيب  وهام 

ظفح7- عمتسأ  دحاو ؟  ناكم  يف  مأ  ةرجح  لك  يف  أرقت  له  و  ناطيش ،  اهلخدي  يكل ال  مايأ  ةثالث  لك  مأ  ةدحاو  ةرم  ةرقبلا  ةروس  أرقت  له 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةملك  نم  لهف  ةعمجلا  الإ  نولصي  مهلك ال  اصخش  نيثالث  نم  نوكتت  ةلئاع  عم  شيعأ 

باثأ9- لهف  ديدش ،  قاهرإ  ةلاح  يف  ينلعجي  امم  ةرـشاعلا  ةعاسلا  ىتح  تيبلا  ةـمدخ  يف  نوكأ  راهنلا  لوط  نكل  ليللا و  يف  يلـصأ  نأ  دـيرأ 
ظفح عمتسأ  يتين ؟  ىلع 

ظفح10- عمتسأ  ةالص ؟  لكل  ءوضولا  ءاجنتسالا و  بجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةأرملا ؟  لامجل  هوشم  ليوط و  هنأل  اهدي  يف  يذلا  رعشلا  عزتنت  نأ  ةاتفلل  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  ةيآلا ؟  رمقلا )  قشنا  ةعاسلا و  تبرتقا  ةميركلا (  ةيآلا  هذه  ريسفت  وهام 

ظفح13- عمتسأ  هعم ؟  سلجت  نأ  اهبيطخ و  حفاصت  نأ  ةبوطخملل  زوجي  له 

ظفح14- عمتسأ  ةنسلل ؟  فلاخم  اذه  له  ءابطخلا  لبق  نم  ةداتعملا  ةسلجلا  اهيف  سلجي  ةدحاو ال  ةبطخ  بطخي  يدلب  يف  ةعمجلا  بيطخ 

ظفح15- عمتسأ  ةساجنلا ؟  نم  اهدلو  تلسغ  اذإ  ةأرملا  ءوضو  ضقتني  له 

ظفح16- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  ظفحل  ىلثملا  ةقيرطلا  يهام 

285a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.05  ) ( 506  )  ( 388  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هيلع ؟ )  اوهركتسا  ام  نايسنلا و  أطخلا و  يتمأ  نع  يفع  ثيدحلا (  ةحص  ام 

؟ 2- ةليوط تاونـس  ذـنم  لاحلا  هذـه  ىلع  يننأب  املع  ةرـشابم  مونلا  نم  موقأ  ام  دـعب  اهيدؤأ  يننأ  ملعلا  عم  ةـعامجلا  عم  اهيدؤأ  رجفلا ال  ةالص 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  حيحص ؟  يجح  لهو  مكحلا  امف  هضعب  نم  تذخأ  يننكلو  يحاونلا  عيمج  نم  يسأر  نم  رصقأ  مل  جحلا و  ةضيرف  تيدأ 

ظفح4- عمتسأ  مارحإلا ؟  ةريبكت  دنع  نيديلل  حيحصلا  عفرلا  وهام 

ظفح5- عمتسأ  مولعلا ؟  ضعب  كلذ  يف  لخدي  مأ  طقف  ةيعرشلا  داوملا  ىلع  رصتقي  له  يعرشلا  ملعلا  ملعت 

؟ 6- كلذل مكهيجوت  وه  امف  يلـصي  هنكل ال  تاريخلا و  لعفي  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ادمحم  نأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشي  يدـلاو 
ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  مويلا ؟  كلذ  صيصخت  ةعمجلا و  موي  تيملا  ةرايز  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  عدتبملا ؟  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  نينثإلا ؟  وأ  سيمخلا  وأ  ناضمرك  تابسانملا  يف  نيدلاولا  ءاشع  ىمسي  امب  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  ربقلا ؟  يف  وه  هيلع و  ةالصلا  زوجت  له  نفد  صخشلا و  تام  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  ةنس ؟  تيملا  نفد  يف  ليجعتلا  له 

ظفح12- عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامبف  لمحتم  رباص و  انأ  يئانبأل و  يلإ و  ءيسي  يراج 

ظفح13- عمتسأ  هلام ؟  نم  ةدافتسالا  مكح  امف  ةالصلل  كرات  وه  هبتار و  نم  ةرسألا  ىلع  قفني  تاونس و  عبرأ  ذنم  فظوم  يخأ 

ظفح14- عمتسأ  هل ؟  مكتحيصن  يهامف  رخآلا  ضعبلا  عم  اقيفر  مهضعب و  عم  امزاح  نوكي  ثيح  هذيمالت  نيب  قرفي  سردم 

ظفح15- عمتسأ  هللا ؟  ىلإ  ةوعدلل  ىلثملا  قرطلا  لبسلا و  يهام  هللا و  ىلإ  ةوعدلا  ملسملا  غلبي  فيك 

285b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 392  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهأرقن ؟  نأ  بجي  يتلا  روسلا  يهام  ةراختسالا و  ةالص  يه  ام 

مايألا2- ينعي  مأ  داهجلا  ينعي  هللا  ليبس  يف  مايصلا  له  افيرخ و  نيعبس  ةمايقلا  موي  رانلا  هنع  هللا  دعبأ  هللا  ليبس  يف  اموي  ماص  نم  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  ةيداعلا ؟ 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ةلثمأ  ركذ  عم  نمؤملا )  ىرشب  لجاع  كلت  ثيدح (  ىنعم  ام 

عيمج4- قرحب  موقت  ةـيدلبلا  نأب  املع  تايافنلا  يف  دـئارجلا  كلذـك  ةـيوبن و  ثيداحأ  ةـينآرق و  تاـيآ  اـهيف  ةيـسردملا و  بتكلا  يمر  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكتحيصن  يه  امف  ىرخأب  طلتخت  ىتح ال  اهدحول  سيك  يف  اهعضن  تايافنلا و 

ماعلا5- الإ  نآلا  ىتح  مصأ  مل  سيمخ و  نينثا و  موي  لك  موصأ  نأ  لفطلا  شاـع  ةمالـسلاب و  تبجنأ  اذإ  لـجو  زع  هللا  نم  تبلط  تاونـس  ذـنم 
ظفح عمتسأ  ةيضاملا ؟  تاونسلا  مايألا و  ءاضق  يلع  له  مايصلا و  يف  يرخأتل  بنذ  يلع  له  طقف ،  رهش  ةدمل  يضاملا 

نآلا6- نكل  فلحلا و  نع  اقباس  تقدـصت  دـق  مدـنت و  ةعرـسب و  رفغتـست  اـهنكل  نيميلا و  فلحت  ببـس و  لـقأل  بضغت  جازملا  ةـيبصع  ةأرما 
ظفح عمتسأ  مكتحيصن ؟  يهامف  فلحلا  فعاضت  تبحصأ 

هيف و7- ىلـصي  ناكم  ةمدقم و  اهيف  اولعج  دق  ةبقلا  هذه  ىرخأ و  روبق  ةثالث  هبناجب  ةبق و  هيلع  تينب  دق  يلو و  هنأب  نولوقي  لجر  ربق  انيدل  دجوي 
ظفح عمتسأ  ةحيصنلا ؟  مكنم  وجرن  ةحيحص  انتالص  لهف  انفلخ  نم  روبقلا  ةبقلا و  هذه  يف  يلصن  نحن  نيلصملا و  فلخ  عقت  ةروكذملا  روبقلا 

يصحأ8- يننأب ال  املع  اهتاقوأ  يف  اهدؤأ  مل  يتلا  موصلا  ةالصلا و  ةيحان  نم  يلع  اذامف  ىلاعت  هللا  ىلإ  تبت  نآلا  يبابش و  يف  هلل  ايصاع  تنك 
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ظفح عمتسأ  مايألا ؟  كلت 

ءاسنلل9- له  رهجي و  له  ةعامج  يف  ثلاث  وأ  ناث  عم  لخدي  مل  اذإ  رهجلا و  عضوم  يف  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  رهجي  لهف  ادرفنم  يلـصملا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  وهسلل ؟  دجسي  له  رهجلا  كرت  اذإ  و  رهجلا ، 

ظفح10- عمتسأ  كرت ؟  ول  هيلع  اذام  هسفنل و  ميقي  له  ادرفنم  ىلص  نم 

ظفح11- عمتسأ  هيلع ؟  اذامف  نكر  ىلإ  نكر  نم  لاقتنالا  نيب  ربكأ  هللا  ظفل  ركذ  نع  درفنملا  يلصملا  اهس  ول 

ظفح12- عمتسأ  هيتبكر ؟  ىلع  مأ  هيذخف  ىلع  له  هيفك  يلصملا  عضي  نيأ  دهشتلا  ةسلج  يف 

286a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.03  ) ( 361  )  ( 197  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مكحلا ؟  وه  امف  رفسلل  حلصي  رخآ ال  زاوج  يدل  هنأب  ملعلا  عم  ديدج  زاوج  جارختسال  ابذاك  انيمي  تفلح 

يف2- ةرايسلا  عاب  مث  قفاوف  طيسقتلاب  ينبلاطي  يذلا  صخشلا  قفاوي  نأ  ىلع  رخآ  صخش  ىلع  اطاسقأ  اهتعب  مث  طيسقتلاب  ةرايـس  تيرتشا 
رعـسلا هل  ركذي  مل  رخآلا و  صخـشلا  نيب  ينيب و  ةبتاكملا  تمت  نكل  كلذ و  ىلع  قفاوف  هدنع  هل  نيد  لباقم  هفرعي  صخـشل  سلجملا  سفن 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  له  رورملا  ضرعملا و  ةبتاكملا و  فيراصم  كلمي  هنأل ال  ةعيابملا  ةقرو  يف 

ظفح3- عمتسأ  يتيب ؟  نم  هعنمأ  له  و  راجلا ،  اذهل  يترواجم  مكح  امف  ةحيصنلاب  عفتني  يلصي و ال  وه ال  ةنس و  نوعبرأو  سمخ  هرمع  راج  يل 

ظفح4- عمتسأ  ةثيدح ؟  ةميدق و  نيتربقم  نيب  ضرأ  يف  ءانبلا  زوجي  له 

ذوعأ5- ينإ  مهللا  لوقأ (  دهشتلا  دعب  و  ةنجلا )  ضاير  نم  ةضور  يربق  لعجا  بر  ارون ( ) يربق  لعجا  بر  لوقيف (  دوجـسلا  يف  وعدي  صخش 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا  اذه  لهف  لاجدلا )  حيسملا  ةنتف  تامملا و  ايحملا و  ةنتف  ربقلا و  باذع  نم  كب 

ظفح6- عمتسأ  مميتلا ؟  ةيفيك  يهام 

ظفح7- عمتسأ  دجسملا ؟  جراخ  دجسملا و  يف  ةالصلل  بتاورلا  ننسلا  يهام 

اهعم8- فالخ  ىلع  امئاد  لدتعم و  هبتار  نأ  ملعلا  عم  يفكي  ام  اهدالوأ  ىلع  اهيلع و  قفني  بلقلا و ال  ظيلغ  ادـج و  ليخب  لجر  نم  يتخأ  تجوزت 
لام ةاكز  نم  اهئاطعإ  زوجي  له  و  قفاوم ،  يجوز  ةـفظوم و  يننأب  املع  يلام  ةاكز  نم  اهيطعأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ةيـساقلا  هتلماعم  ببـسب 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهامف  هضفرتسف  ةاكزلا  نم  لاملا  اذه  نأب  تملع  اذإف  سفنلا  ةفيفع  يتخأ  نأب  املع  يجوز 

286b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 398  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

يكزأ1- تنك  ءانبلا و  دعوم  لولح  دنع  الإ  ائيـش  هنم  عيبأ  نأ ال  ادجـسم و  هب  ينبأ  هيلع و  عمجأ  نأ  ىلاعت  هللا  تدهاع  بهذـلا  نم  ةـيمك  يدـنع 
تكرت يننأل  دادزي  ىتح  هيف  ةرجاتملا  يل  زوجي  له  و  حيحـص ،  اذه  لهف  ماعلا  اذـه  هكزأ  ملف  هيف  ةاكز  فقولا ال  نأب  تملع  مث  ماع  لك  هيلع 

ظفح عمتسأ  نيتنس ؟  ذنم  هيلع  وه  امك  بهذلا  اذه  نزو  لعج  امم  لمعلا 

ظفح2- عمتسأ  حسملا ؟  رعشلا  لقرعي  مامألا  ىلإ  فلخلا  نم  هحسم  دنع  ثيح  اهسأر  ىلع  ةأرملا  حسمت  فيك 

نأب3- نيلدتـسم  نآلا  هيلع  وه  ام  ىلع  روطت  مث  هسفن  دـجوأ  نوكلا  نأ  اهنم  مالـسإلا و  لوح  تاهبـشلا  نوقلي  نيذـلا  ةدـحالملا  ىلع  درن  اذامب 
ظفح عمتسأ  لصأ ؟  اهل  نوكي  نأ  نود  ةنفعتملا  ءايشألا  يف  نوكتت  تابوركيملا 

لهأ4- نأب  املع  بجتحت  مث  ريـسي  تقو  الإ  اهيلع  سمـشلا  علطت  يتلا ال  نادلبلا  ىلإ  بهذي  يذـلا  مئاصلل  رطفلا  ةالـصلا و  تاقيم  نوكي  فيك 
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ظفح عمتسأ  سمشلا ؟  تاكرحت  تيقاوم  نوفرعي  ةرفك ال  دالبلا  كلت 

مكح5- امف  عمسي  هنكل  ضفخنم  توصب  حاتفتسالا  ءاعدب  اضيأ  رهجي  نم  مهنم  ةيعامجلا و  ةالصلا  يف  مارحإلا  ةريبكتب  نورهجي  نيلـصملا  ضعب 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

يبنلا6- ربق  ةرايزل  ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  بهذ  مث  هسبالم  نم  للحت  ةرمعلا  كسانم  ىدأ  نأ  دعب  تاونس و  لبق  اعتمتم  جحلا  ةضيرف  ىدأ  صخش 
لهف اهادأ  نأ  دعب  ديدج  نم  ةرمعلل  يعاد  هنأ ال  هنم  انظ  تاقيملا  نم  مرحي  مل  ةيورتلا  موي  ةكم  ىلإ  هتدوع  دـنع  نكل  مالـسلا و  ةالـصلا  هيلع 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيلع 

287a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 398  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةعدبلا ؟  يهام 

ظفح2- عمتسأ  ترهظ ؟  ةعدبلا و  تفرع  ىتم 

ظفح3- عمتسأ  ارمتسم ؟  ناك  اذإ  همكح  امو  ةعمجلا  موي  ناذألا  لبق  سردلا  مكح  ام 

287b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 360  )  ( 182  ) 

 :- تايوتحملا  

بطاخلا1- حالـص  همهي  هنأب ال  املع  اهربخي  نأ  نود  ةساردلا  لامكإ  ةجحب  ىربكلا  هتنبال  بطاخ  لك  دري  ناكف  جاوزلا  يف  هتانب  نيب  قرفي  لجر 
تجوزتف كلذب  اهربخي  ىرغصلا و  هتنبال  نكل  بطاخ  يأ  يف  طرفي  حبصأف ال  ائطخم  ناك  هنأ  فرع  تاونس  دعب  نكل  هدر و  وه  مهملا  هنيد  وأ 

؟  كلذ يف  مكتحيـصن  يهام  و  اهتخأ ،  نيب  اهنيب و  هقيرفت  نع  هشقانت  اهدـلاو و  حراصت  نأ  ىربكلا  تنبلل  حـصي  لـهف  ىربكلا  نود  ىرغـصلا 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  رطم ؟  اهب  يتلا  ضرألا  ىلع  مميتلا  زوجي  له  رجحلا و  ىلع  مميتلا  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  دحاو ؟  تقو  يف  تاولصلا  عمجي  نأ  ضيرملل  زوجي  له 

صالخإلا4- ةروس  أرقي  هيفك و  عمجي  ةيزعتلل  دحأ  ءاج  اذإف  مايأ  ةـثالث  ةدـمل  هئابرقأ  دـحأ  تيب  وأ  تيملا  لحم  يف  عمتجن  صخـش  تام  اذإ  اندـنع 
امف ههجو  ىلع  حسمي  مث  ةـحتافلا  ةروس  أرقي  اهدـمي و  مث  همحرا  هل و  رفغا  مهللا  لوقي  مث  ضرألا  ىلع  هيفك  بلقي  مث  تارم  رـشع  وأ  عبس 

ظفح عمتسأ  رمألا ؟  اذه  مكح 

جراخ5- ةديعب  ةيعارز  ةقطنم  يف  تيبلا  نأل  رجفلا  ءاشعلا و  ةالـص  ءادأ  عيطتـسي  رتموليك و ال  نينثا  رادقمب  دجـسملا  نم  دـيعب  هلزنم  صخش 
ظفح عمتسأ  هتيب ؟  يف  اهيلصي  نأ  هل  زوجي  لهف  ةنيدملا 

؟ 6- لاملا كلذ  ةاكز  جرخأ  فيكف  ةحلصم  ىلإ  وأ  هفرطب  ةنامأ  ماوقألا  ضعب  ىلإ  كلذ  لسرأ  رثكأ  وأ  رهـشأ  ةعبـس  دعب  ايرهـش و  يبتار  ملتـسأ 
ظفح عمتسأ 

288a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  3.11  ) ( 392  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةمامع ؟ )  نودب  ةالص  نيعبرأ  نم  ريخ  ةمامعب  ةالص  يوبن (  ثيدح  ةحص  ام 

ظفح2- عمتسأ  هل ؟  مكتحيصن  يهامف  امهنيب  لدعي  هنكل ال  نيتأرماب و  جوزتم  صخش 

ظفح3- عمتسأ  مونلا ؟  نم  همايق  دنع  هيلع  حسمي  له  هتدم و  ام  و  بارشلا )  بروجلا (  ىلع  حسملا  ةيفيك  يهام 

ظفح4- عمتسأ  نيترم ؟  وأ  ةدحاو  ةرم  نيقفرملا  ىلإ  نيديلا  هجولا و  لسغ  قاشنتسالا و  ةضمضملا و  زوجي  له 

بناج5- ىلإ  اهنيب  نزاوي  نأ  هيلع  بعـصي  هنأل  ةـيمويلا  ةـيملعلا  سوردـلا  روضح  نيب  هللا و  باتك  ظـفح  نيب  قيفوتلا  صخـشلا  عيطتـسي  فيك 
ظفح عمتسأ  لهألا ؟  لامعأ  هلامعأ و 

ظفح6- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  ائيش  اهنم  ذفني  مل  اهصحي و  مل  ةريثك و  اناميأ  فلح  صخش 

؟ 7- كلذـل جالعلا  وه  امف  كلذ  ىلع  مدـنأ  مث  اهتمرحب  يملع  عم  اهيلإ  يـسفن  ينتدواع  ةرتف  اهنع  تعلقأ  املك  ةيـصعمب و  تيلتبا  لوقي :  لـئاس 
ظفح عمتسأ 

نيمداقلا8- مأ  ةنيدملا  جاجح  عم  مرحأ  لهف  كانه  نم  يدلب  ىلإ  رفـسلا  ديرأف  ام  ضرغل  ةنيدملا  ىلإ  باهذلا  دـيرأ  جـحلا و  تيون  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  ضايرلا ؟  نم 

همارحا9- عزنب  ماـقف  ةـكم  ىلإ  لوـصولا  نم  نكمتي  مل  ةـئراط  فورظل  نـكل  ةدـج و  ىلإ  لـصو  ةرخاـبلا و  يف  مرحأـف  ةرمعلل  ءاـج  صخش 
ظفح عمتسأ  ةيدف ؟  هيلع  لهف  ةرمعلا  ءادأل  بهذ  يناثلا  مويلا  يفو  ةئراط  فورظل 

ظفح10- عمتسأ  ىلوألا ؟  هترمع  ءادأ  دعب  ةيناث  ةرمعب  يتأي  نأ  صخشلل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  هيلع ؟  ةالصلا  نود  هنفد  مت  لسغي و  مل  هنأ  الإ  ومنلا  لماك  اركذ  ناك  سداسلا و  رهشلا  يف  طقس  دولوم و  دلو 

288b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 374  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مثإ ؟  هرجأتسا  نم  ىلع  لهو  هددحي  رجأب  أرقي  ناضمر  يلايل  يف  ءىراق  راجئتسا  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ارهج ؟  ةينلاب  ظفلتلاب  موقي  رئاجسلا و  نخدي  مامإ  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  يعرش ؟  سيل  يصخش و  ءادع  ببسب  كلذ  مامإلا و  يف  بغري  هنأ ال  ةجحب  ةعامجلا  عم  دجسملا  يف  ةالصلا  كرت  مكح  ام 

ام4- كبر و  نم  ناكلملا  كلأس  اذإ  نفدـلا  نم  غارفلا  دـعب  هل  نولوقي  مث  تيملا  نونفدـي  امدـنع  له  هنم و  ةاجنلا  فيك  ربقلا و  باذـع  انل  اونيب 
ظفح عمتسأ  مهعمسي ؟  تيملا  نأ  حيحص  له  و  كيبن ،  نم  كنيد و 

ظفح5- عمتسأ  هللاب ؟  نظلا  نسح  نوكي  فيك 

ظفح6- عمتسأ  ىلعألا ؟  ىلإ  نيمدقلا  لسغك  ءوضولا  يف  ءاضعألا  لسغ  يف  ديزي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  هتفص ؟  يهامو  ةرهشلا ،  بوث  وهام 

289a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 367  )  ( 190  ) 
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 :- تايوتحملا  

انأ و1- يتدلاو و  يدلاو و  مهحـصن  دق  ةدسفملا و  وهللا  قرط  لك  مهدنع  نولـصي و  نيغلاب ال  يناوخإ  نأل  كلذ  نمز و  ذـنم  يدـلاو  تكرت  دـقل 
يف مكتحيـصن  يه  ام  كلذ و  يف  مثآ  انأ  لهف  يناوخإل  فشكت  نأ  نكمي  يتجوز ال  ريغـص و  انتيب  جوزتأ و  نأ  دـيرأ  مث  كلذ  نم  ةدـئاف  ـال  نكل 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح2- عمتسأ  زوجي ؟  اذه  لهف  نيماع  وأ  ماع  ةدمل  جوضنلا  لبق  رامثلا  ءارشب  راجتلا  ضعب  موقي 

لـضفألا3- مهل  لاق  كلذ و  نم  مهعنم  ةمئألا  دحأ  نكل  رباقملا و  ىلع  ةـقدص  عيزوتب  ىفوتملا  لهأ  موقي  سانلا  دـحأ  يفوت  اذإ  ىرقلا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  دجسملا  يف  كلذ  عيزوت 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  مامحلا  اذه  لهف  لكألل ،  مامحلا  انل  نومدقي  لامعلا  ضعب  مرحلا و  نع  رتموليك  نيعبرأ  دعب  ىلع  ميقن  نحن 

ظفح5- عمتسأ  مهناكم ؟  تارمجلا  يمرب  براقألا  دحأ  ليكوت  قيرشتلا و  مايأ  ةكمب  تيبملاب  جاجحلا  ضعب  موقي 

هدلاو6- يصعي  نأ  هل  زوجي  لهف  جاوزلا  ىلع  رصم  هنبا  نأ  مغر  جاوزلا  اذه  ىلع  قفاوم  ريغ  يمع  نكل  يمع و  نبال  ةبوطخم  اهنأب  لوقت  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  كيلع ؟  مرحت  اهنإ  كيلع  مرحت  اهنإ  لوقي  فلحي و  يذلا 

ظفح7- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغ  ىلع  هنأ  ركذت  اذإ  مامإلا  لعفي  اذام 

ظفح8- عمتسأ  ابنذ ؟  ربتعي  اهلمع  نود  ةيصعملا  يف  ريكفتلا  له 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟  لطبت  له  ليوطلا  بوثلاب  ةالصلا  مكح  ام 

289b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.95  ) ( 393  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

ةليضف1- نم  اوجرأف  يجوزل  نيزتأ  امنإو  دحأب  هبـشتلا  كلذب  دصقأ  يننأب ال  ًاملع  مارح  رفـصألا  وأ  رمحألا  نوللا  ىلإ  هغبـص  وأ  رعـشلا  صق  له 
ظفح عمتسأ  ةباجإ ؟.  خيشلا 

ظفح2- عمتسأ  مارح ؟.  نيبجاحلا  نود  هجولا  رعش  فتن  له 

عمتسأ3- ةقلخلا ؟.  وأ  قلخلا  رييغت  باب  نم  مارح  ةـيودألا  هذـه  لثم  يطاعت  وأ  اهيطاعت  لهف  ءاضيب  ءارمـس  ةأرملا  لعجت  ةـيودأ  ًارخؤم  ترهظ 
ظفح

نم4- ًاريثك  نإف  ةأرملل  ةحارلاو  ةدئافلا  نم  ةلئاسلا  لوقت  هيف  املو  ىرخأ  ةرم  ةأرملا  يف  مسجلا  رعش  عولط  عنمي  ءاود  رهظ  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  مارح ؟.  مأ  لالح  ءاودلا  اذه  ناك  اذإ  ام  نع  لئاستت  ءاسنلا 

نودب5- ناك  ولو  ءوضولا  ضقني  ةأرملا  سم  نأب  سانلا  ضعب  نم  تعمـس  دقل  لوقيو  ضبنلا  نع  فشكلل  كلذو  ءاسنلا  ةـجلاعمب  موقي  بيبط 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  اذه  يلمع  يف  ينوهجو  ةوهش 

تيدأو6- تاقيملا  ىلإ  ةكم  نم  تبهذ  مث  اهب  ترجأتساو  ةرشابم  ةكم  ىلإ  تهجتا  لب  هنم  مرحأ  ملف  تاقيملاب  تررمف  ةرمعلل  ةكم  ىلإ  تبهذ 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  اذه  لهجأ  يننأب  ًاملع  ةكم  لوخد  لبق  تاقيملا  نم  مرحت  مل  كنأل  مد  كيلع  نأب  ناوخإلا  ضعب  يل  لاق  دقو  ةرمعلا 

ظفح7- عمتسأ  ملع ؟.  نود  نوتفي  نيذلا  كئلوأل  هيجوت  نم  له  مد  كيلع  نإ  هل  اولاق  سانلا  ضعب  دمحم  خيشلا  ةليضف 

ظفح8- عمتسأ  ةرمعلا ؟.  وأ  جحلا  تدارأ  اذإ  اهلجرأل  بارش  سبلت  نأ  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

ظفح9- عمتسأ  لجرلل ؟.  ةبسنلاب  ةيحللا  وأ  سأرلاب  دوجوملا  بيشلا  فتن  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  مأ ال , عدبلا  نم  كلذ  لهو  ءاعدلا  رخآ  وأ  ءاعدلا  يف  ةحتافلا  ةروس  ةءارق  زوجي  له 

ىرخأ11- ةرم  هسبلو  بروجلا  علخ  مث  براوجلا  ىلع  حـسمو  ىرخأ  ةرم  أضوت  مث  ثدـحأ  مث  براوجلا  سبل  مث  لجرلا  رهطت  اذإ  لـئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ىرخأ ؟.  ةالصل  ةراهطلا  دارأ  اذإ  براوجلا  ىلع  حسمي  له  كلذكو  يناثلا ؟.  يأ  ءوضولا  كلذب  يلصي  لهف 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58480
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58480
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58481
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58481
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58482
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58482
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58483
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58483
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58484
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58484
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58485
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58485
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58486
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58486
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58487
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58487
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58488
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58488
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3846
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3846
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58489
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58489
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58490
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58490
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58491
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58491
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58492
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58492
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58493
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58493
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58494
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58494
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58495
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58495
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58496
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58496
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58497
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58497
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58498
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58498
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58499
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58499
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح12- عمتسأ  ءيش ؟. ))  نم  مهلمع  نم  مهانتلأ  امو  مهتيرذ  مهب  انقحلأ  ناميإب  مهتيرذ  مهتعبتاو  اونمآ  نيذلاو  ةميركلا ((  ةيآلل  ريسفتلا  وهام 

290a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 404  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

يعم1- مهو  الإ  ناكم  يأ  ىلإ  باهذلا  عيطتسأ  يننأب ال  املع  مهـسلاجأ  انأ  نوبيجي و  نكل ال  مهحـصنن و  نحن  نولـصي و  يبراقأ ال  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف 

ظفح2- عمتسأ  ةالص ؟ )  نيناذأ  لك  نيب  ثيدح (  ىلع  قبطنت  له  ةعمجلا و  موي  نيناذألا  دعب  نيتعكر  ةالص  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  رارمتساب ؟  ناك  اذإ  ةالصلا  يف  سأرلا  ةيطغت  مكح  ام 

لخد4- امدعب  ثيدحلا و  ريسفت  بسح  ءانغلا  وأ  ريفصلا  وأ  فدلا  ىلإ  عمتسي  ناك  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  ملـسم  حيحـص  يف  درو 
اذه ديع و  ةمأ  لكل  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاقف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  دنع  ناطيـشلا  ريمازم  اورذحا  لاق  ركب  وبأ 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  له  ثيدحلاب و  دوصقملا  امف  نيملسملا  ديع 

ظفح5- عمتسأ  ءوضولا ؟  لطبت  لاخلا  ةجوز  لثم  ةأرما  ةحفاصم  له 

ظفح6- عمتسأ  اهب ؟  كسمتلا  وأ  اهكرت  مدع  ةيلبقلا و  رصعلا  ةنس  ىلع  ةموادملا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  لعفت ؟  اذامف  هتاجاح ،  هل  يبلت  اهبجاوب و  موقت  اهنأ  مغر  هتجوز  هركي  لجر 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  وه  امف  هيف " فطللا  كلأسن  نكل  ءاضقلا و  در  كلأسن  اننإ ال  مهللا "  نولوقي  سانلا  نم  ريثك 

ظفح9- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ىلوألا  ةيملستلا  مامإلا  ميلست  دعب  مهتاف  ام  ءاضقل  نوموقي  ةعامجلا  ةالصل  ارخأتم  ءاج  اذإ  سانلا  ضعب 

ظفح10- عمتسأ  ناضمر ؟  يف  رجفلا  ةالصل  نذؤي  نذؤملا  لكأ و  برش و  نم  مكح  ام 

290b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.10  ) ( 557  )  ( 376  ) 

 :- تايوتحملا  

له1- و  هنوحدمي ،  ةباحـصلا  ناك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نمز  يف  له  هدلوم و  ركذ  يف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  حدم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مثؤن ؟  مأ  هحدم  يف  رجؤن 

ظفح2- عمتسأ  قئاقد ؟  سمخ  ةماقإلا  ىلع  يقاب  ةعمجلا و  ةالصل  روضحلا  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  مهنم ؟ )  راص  اموي  نيعبرأ  اموق  رشاع  نم  ةرابعلا (  هذه  باوص  ىدم  ام 

ظفح4- عمتسأ  مزمز ؟  ءام  كلذك  اهنم و  ةكم  ةبرت  جارخإ  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةنسلا ؟  نم  نآلا  فورعملا  ديوجتلاب  نآرقلا  ةءارق  له 

جاوزلا6- يف  بغري  معلا  نبا  وأ  لاخلا  نبا  كلذك  كلذـك و  يه  لاخلا و  وأ  معلا  ةـنباك  هل  برقت  ةأرما  نم  جاوزلا  يف  بغري  نم  يف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  اراغش ؟  ربتعي  له  كلذ و  يف  مكحلا  وه  امف  يضارتلاب  هنم  جاوزلا  يف  بغرت  كلذك  يه  مدقتملا و  تخأ  نم 

ظفح7- عمتسأ  هتيمستو ؟ رهملا  ديدحت  بجي  له 

ظفح8- عمتسأ  راغشلا ؟  ميرحت  نم  ةمكحلا  ام 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟  ةءارقلا  ىلع  عامتجالا  ناكم و  يأ  يف  وأ  تيملا  تيب  يف  تيملا  نفد  دعب  نآرقلا  ةءارق  زوجت  له 
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؟ 10- اهراصقب مأ  روسلا  لاوطب  نوكت  له  ارـس و  مأ  ارهج  يه  له  نيتريخألا و  نيتعكرلا  دـعب  يأ  ارتو  دـعت  ءاشعلا  ةالـص  دـعب  ةـعكر  ةالـص  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح11- عمتسأ  مأ ال ؟  رسلا  رهجلا و  يف  ريخم  وه  مأ  ةءارقلاب  رهجي  له  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  هدحول  ناسنإلا  يلصي  امدنع 

ظفح12- عمتسأ  هب ؟  قدصتأ  نأ  زوجي  لهف  هريغ  رمت و  يلإ  ىدهي 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 25 | ✔2 | 27 | 28 | ✓2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  لوألا |   |

2✓1a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.84  ) ( 387  )  ( 257  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  خيش ؟  وأ  ملعم  نودب  نآرقلا  ةءارق  زوجت  له 

ظفح2- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  ناتسفب  اهنفك  ثيح  هتنبال  انفك  دجي  مل  هتنبا و  تيفوت  ريقف  صخش 

دق3- مهانحراص  اذإ  اننأب  املع  لعفن  اذامف  هللا  ىلإ  انبت  نآلا  اهلكأن و  اهحبذن و  رقبلا و  زعاملا و  قرـسن  ربلا و  ىلإ  جرخن  انك  بابـش  انك  امدنع 
ظفح عمتسأ  تام ؟  دق  مهضعب  كلذك  لكاشم و  لصحت 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  نينيعلا  ضامغإ  مكح  ام 

ةالصلا5- يف  كلذ  كرت  ول  هيلع  اذام  دجسي و  مأ  عكري  له  يلصي  لجرلا  ةروسلا و  رخآ  يف  ةدجسلا  تناك  ول  فيك  مالـس و  ةوالتلا  دوجـسل  له 
ظفح عمتسأ  اهجراخ ؟  يف  وأ 

ظفح6- عمتسأ  فوسكلا ؟  فوسخلا و  ةالص  نوكت  فيك 

ظفح7- عمتسأ  ةرمعلا ؟  وأ  جحلا  ةدارأ  اذإ  اهلجرأل  بارش )  بروج (  سبلت  نأ  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

ظفح8- عمتسأ  عدبلا ؟  نم  كلذ  مأ  ءاعدلا  رخآ  يف  ةحتافلا  ةروس  ةءارق  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ةديعب ؟  ةقطنم  يف  هلمع  مكحب  كلذ  يف  مكحلا  امف  ةلماك  ةنس  ىضم  دق  يضاملا و  ناضمر  يف  رطفلا  ةاكز  جرخي  مل  لئاس 
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291b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 438  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  جحلا ؟  يف  سانلا  اهدهشي  يتلا  عفانملا  يهام 

ظفح2- عمتسأ  مهتغلب ؟  سيل  هنأل  ةجح  وأ  ارذع  مجاعألل  لعجي  ةيبرعلا  ةغللاب  نآرقلا  لوزن  له 

؟ 3- ريمع نبا  بعصم  يباحصلا  اهعرش  نم  لوأ  هنأ  تعمـس  يننأل  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  دهع  يف  ةفورعم  نكت  مل  ةعمجلا  ةالـص  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  ةيآلا ؟  نوثعبي )  موي  ىلإ  خزرب  مهئارو  نم  و  نونمؤملا (  ةروس  يف  ءاج  امك  ةيخزربلا  ةايحلا  نع  ثدحتلا  وجرأ 

ظفح5- عمتسأ  ةرخأتملا ؟  فوفصلا  يف  نيلصملا  طسو  نم  رورملا  دجسملا و  نم  جورخلا  يف  سانلا  ضعب  لاجعتسا  مكح  ام 

عمتسأ6- ةلفاغلا ؟  بولقلا  يف  رثؤت  يتلا  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  اهآر  يتلا  دهاشملا  جارعملا و  ءارسإلا و  نم  ظعاوملا  ربعلا و  يهام 
ظفح

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  وهامف  ةرمعلا  يف  ةدايزلاب  يعسلا  ىدأ  صخش 

ظفح8- عمتسأ  جحلا ؟  ةضيرف  هئادأ  ءانثأ  ايوس  عادولا  ةضافإلا و  فاوط  ىدأ  صخش 

ظفح9- عمتسأ  حيحص ؟  عيبلا  اذه  لهف  ءيش  رخآ  اذه  ينقدص ،  ةملكب  نوبزلل  فلحي  يذلا  عئابلا 

ظفح10- عمتسأ  لئاح ؟  نود  نم  ةأرملا  سم  نم  ءوضولا  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  ءوضولل ؟  ضقان  روزجلا  محل  لكأ  له 

ظفح12- عمتسأ  روزجلا ؟  محل  نم  ءوضولا  يف  ةمكحلا  ام 

292a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 429  )  ( 283  ) 

 :- تايوتحملا  

يلـصي1- سانلا  نم  ريثك  قئاقد و  سمخ  زواجي  امهنيب ال  لصافلا  نأ  ثيح  ةدـئاف  هب  لصحي  ناك ال  اذإ  ىلوأ  ةـعمجلا  يف  لوألا  ناذألا  كرت  له 
ظفح عمتسأ  تقولا ؟  اذه  يف  ةلفانلا 

ظفح2- عمتسأ  يئوضو ؟  ضقتني  لهف  اهتلسغ  مث  ةساجن  يلجر  وأ  يدي  تباصأ  اذإ 

اذامل3- ديحوتلا و  ةنسلا و  فلاخي  هنأل  زوجي  كلذ ال  نأب  ءالمزلا  ضعب  يل  ركذ  دقف  ءيش  هيف  ةيطـساولا  ةديقعلا  وأ  ةيواحطلا  ةديقعلا  لوق  له 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  ةنسلا و  لهأ  ةديقع  وأ  نيملسملا  ةديقع  لاقي  ال 

لاستغالل و4- يفكي  امم ال  ليلق  تقو  رـصعلا  ىلع  يقب  دق  وحـصأ و  انايحأ  قورـشلا و  دعب  مانأ  مث  رجفلا  ىلإ  اليل  ركاذأ  ام  اريثك  بلاط و  انأ 
نود ةرم  ةنيدملا  يف  عمج  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  نأب  تأرق  دقف  ريخأت  عمج  رصعلا  رهظلا و  نيب  عمجلا  يل  عرشي  لهف  ةجاحلا  ءاضق 

ظفح عمتسأ  هتمأ ؟  جرحي  نأ ال  دارأ  لاق  كلذ  نع  سابع  نبا  لئس  املف  رذع 

ظفح5- عمتسأ  ءادألا ؟  مهيلع  بجي  له  كلذب و  ءايلوألا  ةبلاطم  نكمي  له  ةيد  هيلع  تام و  نم 

ظفح6- عمتسأ  تيملا ؟  ليسغت  يف  رسلا  وهام 

ظفح7- عمتسأ  مدلا ؟  نم  هتمذ  أربت  له  ءايلوألا  لبق  ةيدلا و  عفد  اذإ  أطخ  وأ  ادمع  لتاقلا 
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تاحفصلا يلامجإ 

27127

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
40اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ظفح8- عمتسأ  موصلا ؟  عطتسي  مل  نمل  مارجوليكلاب  ةيدفلا  رادقم  وهام 

ةثلاثلا9- ةرملا  يف  دوهـشلاب و  اهدري  مث  قلاط  تنأف  اذـك  اذـك و  لصح  نإ  اهل  لوقي  ةرم  لك  يف  تاعطاقتم  تارم  ثالث  هتجوز  قلط  صخش 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  تمرح  اهنأ  مأ  اهتعجارم  هل  زوجي  لهف  اهتدع  ءاهتنا  لبق  اهدري  نأ  دارأ 

ىتح10- جورخلا  اهل  زوجي  ةـلمرألا ال  مكحب  اهنأ  مأ  ةدـعلا  ةرتف  لالخ  براقألل  ةرايزلا  وأ  اهتاجاح  ءاضقل  تيبلا  نم  جورخلا  ةـقلطملل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  اهتدع ؟  يضقتن 

اهراعسأ11- ريغتت  تالمع  كانه  نأب  ةصاخ  ديدجلا  مأ  ميدقلا  هرعسب  لاملا  عجري  لهف  ةلمعلا  فرص  ريغت  مث  اغلبم  سانلا  نم  صخش  ضرتقا  اذإ 
ظفح عمتسأ  ريبك ؟  لكشب 

ثيح12- ةنيزلل  مدختست  نايحألا  ضعب  يف  اهنكل  نيعلا و  يف  فعض  دوجول  ةيبط  تاسدع  يهو  نيعلا  يف  ةقصاللا  تاسدعلا  لامعتـسا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  تارفاكلاب ؟ هبشتلا  وأ  هللا  قلخ  رييغت  نم  اذه  دعي  لهف  ةفلتخم  ناولأ  تاذ  اهنأ 

ةقلعتملا13- ماكحألا  فرعي  هنأب  املع  مامإلا  نم  صيخرتب  سانلاب  يلـصي  مامإلا  بايغ  دـنع  دجـسملا و  يف  ناذألاب  موقي  لوبلا و  سلـس  هب  لجر 
ظفح عمتسأ  رهطتي ؟  فيك  هسيردت و  هناذأ و  هتمامإ و  زوجت  لهف  هسردي  نآرقلا و  ظفحي  كلذك  ةالصلا و  ناذألا و  هقفب 

ظفح14- عمتسأ  ةالص ؟  نم  رثكأ  دحاو  ءوضوب  ناسنإلا  يلصي  له 

لوفكم15- وه  هنع و  بوني  يذلا  نذؤملا  يطعي  نأ  نود  الماك  بتارلا  ىضاقتي  نأ  مامإلل  قحي  لهف  دجـسملا  نع  مامإلا  بيغي  نايحألا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  رجأ ؟  نودب  مايألا  هذه  يف  سانلل  هتمامإب  ضار  ريغ  نذؤملا  نأب  املع  هفرط  نم 

292b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 392  )  ( 335  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- كرشلا  دصقأ  مل  تاعكرلا و  نم  اددع  تيلص  دق  تاعكر و  يه  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ىلع  ةالصلا  نأ  نظأ  تنك  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟  وه  امف  ةدابعلا 

ظفح2- عمتسأ  بايثلا ؟  هذهب  تاولص  ةدع  ىلص  دق  هسبالم و  يف  ةساجن  صخش  دجو  اذإ 

نأ3- هل  لهف  لافطأ  ةثالث  هل  كلذ و  ىلع  مدـن  مث  تيبلا  يف  اهدوجو  مرحي  قلاط و  اهنأب  اهيف  لوقي  ةـلاسر  لسرأف  هتجوز  عم  تافالخ  هل  لجر 
ظفح عمتسأ  اهعجري ؟ 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلا ؟  كرات  ةبيغ  مكح  ام 

دـصقي5- لـه  دوجـسلا )  ةرثكب  كـسفن  ىلع  ينعأ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاـق  تونقلا  ىنعم  اـم  تونقلا  لوط  ةالـصلا  لـضفأ 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  دوجسلاب 

ظفح6- عمتسأ  هتحص ؟  ام  و  مكمانم )  دنع  نورفاكلا  اهيأي  لق  نوؤرقت  كرشلا  نم  مكيجنت  ةملك  ىلع  مكلدأ  الأ  ثيدح (  اذه  له 

نولوقي7- يلع و  نوركني  سانلا  ضعب  يلهأ و  نكل  لماكلا و  يعرـشلا  باجحلاب  ول  ىتح و  لاجرلا  نع  باـجتحإلا  لواـحأ  اـنأ  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  ةتمزتم  يننأب 

ظفح8- عمتسأ  ملعأ ؟  هللا  لوقأ  نأ  يل  زوجي  لهف  هب  ثدحتأ  نأ  بحأ  ءيش ال  نع  صخش  ينلأس  اذإ 

لهف9- ظفحتلا  ضعب  مهدنع  يدلاو  نكل  ةيمالـسإلا و  ةعيرـشلا  يف  سردت  ةمزتلم  يه  يمع و  تنباب  ينجوزي  نأ  يدج  دـيري  مزتلم و  باش  انأ 
ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامبف  اهب  جاوزلا  ىنستي  ىتح  تاونس  ثالث  ةدمل  ةبطخلا  حصت  له  اهبطخأ و 

رفاكلا10- اهنم  ىقس  ام  ةضوعب  حانج  هللا  دنع  لدعت  ايندلا  تناك  ول  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  ثيدحلا :  ىلع  ءوضلا  ءاقلإ  ديرن 
ظفح عمتسأ  ءام ؟ )  ةبرش 

ظفح11- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغب  فحصملا  سم  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  بناجألا ؟  نم  دحأ  اهاري  هنأب ال  ملعلا  عم  اهتيب  يف  ةالصلا  يف  بروجلا  يدترت  نأ  ةأرملا  ىلع  بجي  له 
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ًايلاح 95نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116281703

ظفح13- عمتسأ  نيرخآلا ؟  ىلع  شيوشي  عفترم  توصب  ةالصلا  تاقوأ  يف  نآرقلا  ةءارق  له 

ظفح14- عمتسأ  ةالصلا ؟  نع  جورخ  وأ  عوشخ  وه  له  دهشتلا و  ةءارق  يف  عفترم و  توصب  دوجسلا  عوكرلا و  دنع  حيبستلا  زوجي  له 

عمتسأ15- ةالصلا ؟  ةماقإ  لبق  كلذ  لوألا و  فصلا  يف  مامإلا  راسي  ىلع  مأ  يناثلا  فصلا  يف  مامإلا  نيمي  ىلع  صخشلا  سلجي  نأ  لضفأ  امهيأ 
ظفح

ظفح16- عمتسأ  نيبروجلا ؟  سبل  ةداعإ  طقف و  نيلجرلا  لسغب  ىفتكي  مأ  حسملا  ةدم  ءاهتنا  دعب  ءوضولا  ةداعإ  مزلي  له 

293a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.93  ) ( 537  )  ( 348  ) 

 :- تايوتحملا  

نأل1- اهعيبب  موقأ  مأ  اهب  قدـصتأ  مأ  اهـسبل  يف  رمتـسأ  له  ريرحلا  نم  ةعونـصم  اـهنأب  يل  حـضتا  سبللا  دـعبو  نيعم  عون  نم  ًاـسابل  تيرتشا 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  تعمس  امك  مرحم  ريرحلا 

ظفح2- عمتسأ  رجفلا ؟.  ةالص  يف  ًاصوصخو  دربلا  نم  ةيشخ  كلذو  ةالصلا  ءانثأ  ءيش  هيف  مفلاو  نقذلا  ىلع  ةالصلا  ءانثأ  غامشلا  فل  له 

يدؤأ3- مأ  ةبطخلا  ىلإ  عمتسأو  سلجأ  له  ةيناث  ةرم  دجسملا  ىلإ  تعجر  مث  تأضوتو  تبهذف  ثدح  يلع  ثدح  ةعمجلا  ةبطخ  ىلإ  عمتـسا  انأو 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟.  ةيحت 

هذـه4- نم  لكألل  فراعملاو  ءابرقألا  ةوعدو  حـبذلاب  تيملا  لـهأ  موقي  ةاـفولا  ىلع  ًاـموي  نيعبرأ  رورم  دـعبف  ءازعلا  دـنع  تاداـعلا  ضعب  دـجوي 
مثإ يلع  لهف  ةمرحملا  ةحاينلا  عاونأ  نم  عون  اذه  ربتعي  اضيأو  ةجاح  يف  اوسيل  ةميلولا  هذـه  ىلإ  نوعدـي  نيذـلا  ءالؤه  نأب  ملعلا  عم  ةـحيبذلا 

ظفح عمتسأ  تابسانملا ؟.  هذه  لثم  روظح  دنع 

نم5- ملسو (  هيلع  هللا  ىلـص  لاقو  ًاميلـست ))  اوملـسو  هيلع  اولـص  اونمآ  نيذلا  اهيأي  يبنلا  ىلع  نولـصي  هتكئالمو  هللا  نإ  ىلاعت ((  هللا  لاق 
نوكت فيكو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةكئالملاو  هللا  ةالص  نوكت  فيك  لاؤسلا :  ًارشع )  اهب  هيلع  هللا  ىلص  ةدحاو  ةالـص  يلع  ىلص 

ظفح عمتسأ  تصنأ ؟.  مأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  يلصأ  نأ  يلع  بجي  لهف  ةالصلا  يف  ةيآلا  هذه  تيلت  اذإو  دبعلا  ىلع  هللا  ةالص 

ةعاسلا6- يلاوح  ينعي  ظقيتسأ  الأ  ةـفاخم  مانأ  نأ  لبق  اهيلـصأ  يننكلو  هللا  دـمحي  رتولا و  ليللا  ةالـص  ىلع  ظفاحم  باش  هنأب  لوقي  لـئاسلا 
ظفح عمتسأ  عيطتسأ ؟.  يننكلو ال  ليللا  رخآ  يف  يلصأ  نأ  دوأ  يننأ  مغر  ليللا  فصتنم  وه  اذه  لهف  فصنلاو  ةرشع  ةيناثلا 

دراولا7- ءاعدلاب  نوعدي  ناذآلا  دعب  دجاسملا  مظعم  يف  اندالب  يف  اندنع  يلاتلاك  يهو  ةلأسملا  هذه  انل  اوحضوت  نأ  مكنم  اوجرأ  خيـشلا  ةليـضف 
ةعدب مأ  حيحـص  لمعلا  اذه  له  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  حور  ىلع  ةحتافلا  نولوقي  هنم  ءاهتنإلا  دـعبو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازجو  باوصلل  انوهجو 

مكازج8- كلذب  حيحص  دورام  لهف  قورشلا  ةالص  اهنع  نولوقيو  ًاحابص  سمـشلا  قورـش  دعب  ةالـص  ةيدأتب  نوموقي  انتيرق  يف  نسلا  رابك  ضعب 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا 

ةالـص9- نوميقي  ةعامجلا ال  نكلو  ميركلا  نآرقلل  ةظفح  اندنع  نأب  ًاملع  ةـعمج  ةالـص  ةـيدابلا  يف  انل  ميقن  الو  لحر  يأ  ةـيدابلا  يف  برع  نحن 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ  مكح  امف  نيميقم  ريغ  ةيداب  لهأ  مهنأ  ةجحب  ةعمجلا 

ظفح10- عمتسأ  ةالصلا ؟.  لطبت  له  ناذآ  نودب  ةالصلا  مكح  ام 

فرعأ11- الو  طلغأ  يننأل  يدي  ىلع  حبسأ  نأ  عيطتسأ  الو  مويلا  يف  ةرم  نيفلأ  وأ  فلأ  اهيلع  حبسأ  انأو  ةبح  ةئام  سمخ  نم  ةنوكم  ةحبس  تلمح 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟.  ةعدب  ةحبسلا  هذه  له  مويلا  كلذ  يف  لسكأو  ددعلا 

ظفح12- عمتسأ  نبإلا ؟.  دلاو  وه  يذلا  هدج  نم  نوثري  له  روكذ  نيدلو  كرتو  نبإلا  تام  اذإو  مامعألا  نوبجحي  دالوألا  له 

ةدرفنم13- تيبلا  يف  يلـصت  اهنأ  ةصاخو  ةأرملا  صخي  ثيدـحلا  رخآ  ىلإ  هللا ) ....  ركذـي  سلج  مث  ةـعامج  يف  حبـصلا  ىلـص  نم  ثيدـح (  له 
ظفح عمتسأ  ةعامج ؟.  يف  تسيلو 

ةساردلا14- طوغضل  ًارظن  ةسردملا  يف  ةالصلا  عيطتسن  الو  دجـسملا  يف  سانلا  عم  حيوارتلا  يلـصن  نأ  عيطتـسن  الو  ةيليللا  سرادملا  يف  نحن 
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رجألا سفن  انل  لهو  ًاباستحاو ) ...  اناميإ  هماق  نم  ثيدح (  نم  رجألا  انتوفي  لهف  ًاليل  رـشع  ةيناثلا  دعب  ىلإ  ءاشعلا  ةالـص  نم  أدـبت  اهنأ  ثيح 
ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟.  اذه  يف  انودشرأ  ةساردلا  دعب  انلزانم  يف  انيلص  اذإ 

293b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 425  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- حيحـص هجح  لهف  هدارفإ  ىلع  قبي  ملو  للحت  ىعـسو  فاط  ةكم و  ىلإ  لصو  نأ  دعب  جـحلا و  ىون  مث  ةـنيدملا  ىلإ  هدـلب  نم  مدـق  صخش 
ظفح عمتسأ 

نم2- دـيدعلا  يف  اهفرـصأ  راجيإلا  ةـميق  نأـب  اـملع  ةاـكز  تيبلا  اذـه  ىلع  بجي  لـهف  يونـسلا  راـجيإلاب  تاونـس  تس  نم  رجؤم  تيب  يدـنع 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اهنم  ىقبي  تابلطتملا و ال 

ةهجلاو3- لحملا  يف  ةرفوتملا  ريغ  عئاضبلا  ضعب  نوبزلا  باطي  انايحأو  يموكح  لـحملا  اذـهو  ةـيئاسنلا  سبـالملا  عيبل  لـحم  يف  لـمعت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  يباسحل ؟  اهعيبأو  عئاضبلا  هذه  رفوأ  نأ  يل  زوجي  لهف  اهيف  رفوتي  لحملا ال  اهل  عباتلا 

ظفح4- عمتسأ  ةدابعلا ؟  ءاعد  ةلأسملا و  ءاعدب  دصقي  اذام 

ظفح5- عمتسأ  ةعكر ؟  هل  بسحت  لهف  ةحتافلا  أرقي  مل  مامإلا و  عم  عوكرلا  لجرلا  كردأ  اذإ  ةالصلا و  يف  ةحتافلا  ةءارق  مكح  ام 

هذه6- ىلع  امئاد  رارمتـسالا  ةصاخ  و  تيده ..  نميف  اندها  مهللا  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  درو  يذلا  رتولا  ءاعد  ىلع  ةدايزلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هدعب ؟  مأ  عوكرلا  لبق  وه  له  رتولا  ءاعد  نوكي  ىتم  مث  ةدايزلا 

؟ 7- ملسو هيلع  هللا  ىلص  ىفطـصملا  هب  ىلـص  يذلا  ددعلا  ىلع  رارمتـسالا  ةدايزلا و  مكح  ام  حيوارتلا و  ةالـص  تاعكر  ددع  يف  ةنـسلا  يهام 
ظفح عمتسأ 

ةالـصلا8- مكح  امف  زجاح  كانه  ناك  اذإ  دجـسملا و  روبقلا و  نيب  لصفي  زجاح  دجوي  هنأب ال  املع  روبق  اهيف  يتلا  دـجاسملا  يف  ةالـصلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟ 

ظفح9- عمتسأ  ةراهط ؟  ريغ  ىلع  وه  هل و  هلمح  عم  فحصملا  نم  نآرقلا  أرقي  نأ  لجرلل  زوجي  له  ةالصلا و  يف  ةرتسلا  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  رثأ ؟  وه  مأ  ناميإلا )  نم  ةفاظنلا  ثيدحلا (  اذه  ةحص  ام 

بحاص11- هنع  غلبأ  مأ  لـمعلا  اذـه  نع  علقيل  هحـصنأ  لـهف  لاومـألا  ضعب  سلتخي  ةسـسؤملا  بساـحم  نأ  تظحـال  ةسـسؤم و  يف  لـماع  اـنأ 
ظفح عمتسأ  ةسسؤملا ؟ 

ةءارقب12- مامإلا  بلاط  نيمومؤملا  ضعب  نكل  نيلصملا و  ىلع  شيوشتلا  مدع  ةجحب  ةالصلا  دعب  داروألا  ركذب  رهجلا  مدعب  اندجسم  مامإ  انحـصن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  باوصلا  يأرلا  وه  امف  ارهج  راكذألا 

ظفح13- عمتسأ  تيملا ؟  نفد  متي  نأ  ىلإ  روخب  نم  نهعم  هنلمحي  ام  روبقلل و  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  كلذب ؟  هصوي  مل  هتافو و  دعب  هيخأ  نع  رمتعي  نأ  وأ  جحي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

لهف15- لاملا  نم  اغلبم  كلذ  لباقم  نهاطعأ  كلذ و  ضفر  نكل  هيلإ و  ثاريملا  نم  نهقح  نع  نلزانتي  نأ  هيبأ  ةافو  دـعب  هتاوخأ  تيـضر  صخش 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي 

294a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 384  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  
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براقي1- ام  اهيلع  ىضم  دق  الماك و  ارهش  ةنس  لك  نم  موصتسف  دالوأب  هللا  اهقزر  نإ  اهنأب  ترذن  الافطأ و  بجنت  مل  ةرتف و  ذنم  تجوزت  يتخأ 
هذه دعب  موصلا  اهنع  طقسي  لهف  عضرت  نوكت  اهيف  بجنت  يتلا ال  ةنسلا  دالوأ و  ةدعل  مأ  يه  ارهش و  ةنس  لك  نم  موصت  ةنس  رشع  ةثالث  نم 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ةرداق  اهنأ  عم  ةرافك  اهيلع  مأ  ةدملا 

يلصي و2- انايحأ  رئاجسلا و  برـشي  ليوط و  جالع  ىلإ  جاتحي  اضرم  ضيرم  وه  ةيـشيعملا و  فيلاكتلا  يطغي  يرهـشلا ال  هلخد  دالوأ و  هل  يخأ 
ظفح عمتسأ  يلام ؟  نم  ةاكزلا  قحتسي  لهف  ةالصلا  يف  مظتنم  ريغ  وه 

ظفح3- عمتسأ  يلام ؟  نم  ةاكزلا  قحتست  لهف  سبالملا  ءارش  هتعاطتساب  سيل  هنأ  ةجحب  اهيلع  فرصي  اهجوز ال  يتخأ  لوقي :  لئاس 

نأ4- عيطتست  تحبصأ ال  ةرتف  دعب  نكل  تماص و  اهنكل  مايصلا و  مدعب  ءابطألا  اهحصن  طغضلا و  ركسلاو و  ىلكلاك  ضارمأ  ةدعب  ةضيرم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  وهامف  موصت 

ظفح5- عمتسأ  ءادوسلا ؟  ةغبصلاب  ةيحللا  غبص  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  هل ؟ )  ةعمج  الف  ىغل  نم  ىغل و  دقف  ىصحلا  سم  نم  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لوق  ىنعم  ام 

ظفح7- عمتسأ  ءاملا ؟  دوجو  عم  زوجي  رهاطلا  بارتلاب  ءاجنتسالا  له 

ظفح8- عمتسأ  طيسب ؟  عطق  هب  وأ  اقيقر  ناك  نإ  و  بارشلا )  بروجلا (  ىلع  حسملا  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  رانلا ؟  يف  رغصألا  كرشلا  بحاص  دلخي  له 

ظفح10- عمتسأ  ارفاك ؟  ربتعي  له  يكزي  يلصي و ال  يذلا ال 

294b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 428  )  ( 366  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هيلع ؟  قدصتن  نأ  زوجي  تام  يلصي و  يذلا ال  له 

مه2- ةرئاد و  نولمعي  ءاشعلا  ةالـص  دعب  ةعمجلا  ةليل  نينثا و  ةليل  لك  يف  نكل  نوجحي و  نوكزي و  نوموصي و  نولـصي و  سانأ  يدلب  يف  دـجوي 
ملس هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  حدمي  مهنم  لجر  موقي  طوش  لك  نيب  طاوشأ و  ةعبرأ  اهيف  نولمعي  ةرضحلاب و  اندنع  ىمـست  ام  يهو  فوقو 
لـص ثلاثلا  يف  نولوقي  يح و  يقاب  مئاد  هللا  هيف  نولوقي  يناثلا  طوشلا  يف  هللا و  لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  هيف ال  نولوقي  لوألا  طوشلا  و 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مالسإلا  مكح  امف  انب ،  فطلأ  فيطل  اي  نولوقي  عبارلا  يف  هالاو و  نم  يبنلا و  ىلع  هللا  اي  ملس  و 

ظفح3- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  يتوخأ  يدلاو و  ملع  نود  لكأ  يتجوزل  رضحأ  انايحأ  يتأرما و  يتوخإ و  يدلاو و  انأ و  شيعأ 

عم4- برغملا  رـصعلا و  عم  رهظلا  عمجأ  نأك  اهتقو  ريغ  يف  تاولـصلا  ضعب  يلـصأف  ادـج  ادـيدش  دربلا  نوكي  انايحأ  مانغألا و  يعر  يف  لـمعأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وه  امف  ءاشعلا 

ظفح5- عمتسأ  هب ؟  راب  هنكل  نيدلا و  رومأب  أزهتسي  وأ  هللا  دودح  كهتني  هآر  املك  هدلاو  عم  رجاشتي  نم  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ابذاك  ةمكحملا  يف  نيميلا  فلح  صخش 

ظفح7- عمتسأ  ءاليخلا ؟  ريغل  الإ  بوثلا  لابسإ  ميرحت  ثيدح  يف  ءاليخلاب  دوصقملا  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةدايزلا ؟  ذخأي  ةراسخلا و  عفدي  له  دصق  نودب  لقألاب و  ةدايزلاب و  نوبزلا  يطعي  دق  باسحلا  يف  أطخي  يذلا  عئابلا 

ظفح9- عمتسأ  ةيرهج ؟  مأ  ةيرس  ةءارقب  ةالصلا  متي  لهف  ةعبارلا  ةثلاثلا و  ةعكرلا  مهعم  لصف  ارخأتم  ةعامجب  ءاشعلا  ةالصب  قحل  نم 

هنأب10- املع  هيلع  اذامف  ةعمجلا  ةالصل  رـضحي  هنأ  الإ  ةنامأ  اهنأل  ةعامجلا  عم  ةالـصلا  عيطتـسي  هلمع ال  مكحب  ةكرـش و  يف  اسراح  لمعي  صخش 
ظفح عمتسأ  ناذألا ؟  عمس  اذإ  هتاقوأ  يلصي 

مايأ11- ةـثالث  سلجي  ضعبلا  غبار و  تاقيملا  نم  مارحإلا  همزلي  له  ةيونـس  ةزاجإ  يف  رـصم  هدـلب  يف  انايحأ  لزني  ةـمركملا و  ةـكمب  لمعي  لجر 
ظفح عمتسأ  تاقيملا ؟  نم  مرحي  مل  كلذ و  دعب  رمتعيف 

عمتسأ12- اهريغ ؟  ةفيـصرلا و  ةيزيزعلاك و  ةديعب  نكامأ  يف  نونكـسي  نيذلا  مكح  ام  ميعنتلا و  دجـسم  نم  مأ  مهتويب  نم  مارحإ  ةـكم  لهأل  له 
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ظفح

عمتسأ13- حـلاص ؟  يلو  حيرـض  ىلع  ينب  هنأ  ملعلا  عم  ةربقملا  يف  رخآلا  ءزجلا  قيرطلا و  ةـفاح  ىلع  هنم  ءزج  دجـسم  يف  ةالـصلا  زوجت  لـه 
ظفح

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  نوكي  فيك  تاولصلا و  نم  ينتاف  ام  ءاضق  زوجي  له  ةنس  نوثالث  يرمع  ةالصلا و  تأدب 

ظفح15- عمتسأ  مانأ ؟  نأ  لبق  رتولا  يلصأ  يننأ  ملعلا  عم  رجفلا  لبق  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح16- عمتسأ  ةعدب ؟  مأ  ةنس  ةماقإلا  ناذألا و  نيب  يتلا  ةالصلا  له 

لثم17- اهربتعأ  انأ  اهـسأر و  يطغت  ةضافـضفلا و  سبالملا  سبلت  اهنأ  عم  باجح  نودـب  يمامأ  رهظت  نأ  اهل  زوجي  لهف  اـنعم  شيعت  يخأ  ةـجوز 
ظفح عمتسأ  تيبلا ؟  يف  مهعم  شيعأ  ينوك  يف  مثآ  انأ  لهف  باجحلا  سبل  ىلع  اهرابجإل  ةطلس  يأ  اهيلع  يل  سيل  يتخأ و 

ةعماجلا18- نم  دوعأ  يننأل  رـصعلا  رهظلا و  لثم  اهتقو  يف  اهيدؤأ  تاولـصلا ال  يقاب  نكل  اهتقو و  يف  ءاشعلا  رجفلا و  ةالـص  ىلع  ظـفاحم  اـنأ 
ماعطلا لوانت  وأ  رـصعلا  رهظلا و  ةالـص  تيهنأ  نوكأ  برغملل  نذؤي  امدـنع  ارخأتم و  رـصعلا  رهظلا و  عمجب  نايحألا  رثكأ  يف  موقأ  اـبعتم و 

ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  ىلإ  بهذأ  نأ  يلع  لهف 

كترمع19- نأب  صاخـشألا  دحأ  يل  لاق  هنأب  املع  كلذ  مكح  امف  ميعنتلا  نم  وه  مارحإلا  نأ  تننظ  تاقيملا و  نم  مرحأ  مل  نكل  ةرمعلا و  تيون 
ظفح عمتسأ  ميعنتلا ؟  نم  مارحإلا  كيفكي  رخآ  لاق  ةيدف و  كيلع  رخآ  لاق  ةحيحص و  ريغ 

295a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.88  ) ( 386  )  ( 252  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  سانلا ؟  ىلإ  ايتفلا  يف  عرستلا  صخي  اميف  مكهيجوت  وهام 

ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهامف  ضفرت  يتلئاع  نكل  يعرشلا و  باجحلا  يدترأ  نأ  ديرأ  لوقت :  ةلئاس 

ظفح3- عمتسأ  اهتلئاع ؟  ةهجاومل  ةحيحص  ةديقع  ةاتفلا  هذه  ِِِِِِِِِوكت 
ُنِ فيك 

ظفح4- عمتسأ  هل ؟  ءاعدلا  يف  دلوي  امنيح  دولوملا  يف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ةنس  يهام 

ظفح5- عمتسأ  يجوز ؟  يعم  نوكي  نأ  بجي  مأ  يتخأ  وأ  مألا  عم  ةيلسانتلا  ءاسنلا  ضارمأب  صتخم  بيبط  ىلإ  بهذأ  نأ  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ريخم ؟  مأ  ريسم  ناسنإلا  له 

ظفح7- عمتسأ  ةيقلخلا ؟  هتافص  ركذب  الإ  فرعي  مل  صخشب  فيرعتلا  وأ  مسالا  ركذ  نودب  ةبيغلا  زوجت  له 

ظفح8- عمتسأ  هتزانج ؟  عابتا  نع  اضيرم و  ناك  اذإ  ينارصنلا  ةدايع  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  زئانجلل ؟  ءاسنلا  عابتا  مكح  وهام 

295b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 383  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  لاجرلا ؟ " قئاقش  ءاسنلا   " ىنعم ام 

ظفح2- عمتسأ  ضئاح ؟  يه  ميركلا و  نآرقلا  ةوالت  ىلإ  عمتست  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح3- عمتسأ  ةثلاثلا ؟  ةعكرلا  يف  ةالصلا  ءانثأ  يف  أطخأ  نميف  مكلوق  ام 
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ظفح4- عمتسأ  ةئيطخلا ؟  هذه  نع  رفكأ  ىتح  لعفأ  اذامف  حيحص  ريغ  رمأ  يف  مارح  فحصملا  ىلع  فلحلا  نأ  ملعأ  نكأ  مل 

عامتـسالل5- سولجلا  هيلع  بجي  له  ةـعمجلا ،  بطخي  مامإلا  نوكي  امدـنع  يكملا  مرحلا  ىلإ  لوخدـلا  دـنع  ناـسنإلا  هلعفي  يذـلا  بجاولا  اـم 
ظفح عمتسأ  سلجي ؟  مث  فوطي  مأ  ةبطخلل 

ظفح6- عمتسأ  تافرع ؟  ةلدزملا و  نيب  ةدوجوملا  لابجلا  نم  وأ  ةسدقملا  رعاشملا  نم  لحنلا  نم  لسعلا  ذخأ  زوجي  له 

ءاعد7- يلـصملا  أرقي  فيك  عوكرلا و  ةريبكت  مارحإلا و  ةريبكت  نم  دـب  مأ ال  ةدـحاو  ةريبكت  مارحإلا  ةريبكت  ءيزجت  لهف  عكار  ماـمإلا  تيتأ و  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  حاتفتسالا 

ظفح8- عمتسأ  ةيلبقلا ؟  ةنسلا  نم  ربتعت  دجسملا  ةيحت  له  ةيدعبلا و  ةيلبقلا و  رهظلا  ةبتار  ددع  مك 

نوكن9- له  انل و  مكتحيـصن  يهامف  انعم  لكأي  برـشي و  وه  يتحيـصن و  لبقي  مل  هنكل  رفاك و  ةالـصلا  كرات  نأب  هل  تنيب  يلـصي و  خأ ال  يدـل 
ظفح عمتسأ  هل ؟  نينهادم 

اهعزن10- نم  دب  مأ ال  رعـشلا  ىلإ  ءاملا  لوصو  نم  عنمت  له  رعـشلا  كسمتل  عضوت  مجحلا  ةريغـص  يه  تاكاسملا و  وأ  كباشملا  عضو  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةقشملا ؟  نم  ضعب  كلذ  يف  نأ  عم  ءوضو  لك  دنع 

ظفح11- عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقني  ةساجنلا  نم  لفطلا  فيظنت  له 

ظفح12- عمتسأ  ةلبقلا ؟  يف  سولجلا  وأ  رورملا  دنع  ةالصلا  عطقي  لفطلا  له 

ظفح13- عمتسأ  ءيشلا ؟  ىلع  مزعي  ىتح  ريختسي  ناسنإلا  نأ  مأ  ددحم  ددع  اهل  ةراختسالا  ةالص  له 

ةنمؤم14- انأ  هوعدأ و  وأ ال  يبرب  نظلا  نسحأ  يننأ ال  فاخأف  تقولا  سفن  يف  ارارم  اهراركتب  موقأف  كشلا  ينباـتني  ةـيعدألا  ضعبب  وعدأ  امدـنع 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  ىمست  اذامف  كلذ  ببسب  قلقلا  ينبيصيف  ةباجإلاب 

ظفح15- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغب  نآرقلا  أرقأ  نأ  زوجي  له 

يف16- مهترايزب  تمق  دجسملا و  يف  ةالصلا  نم  مهعنمي  عنام  يأ  دجوي  هنأ ال  ملعلا  عم  دجسملا  يف  ةالـصلا  نودؤي  يناريج ال  يح و  يف  نكـسأ 
ظفح عمتسأ  تأرب ؟  دق  نوكت  يتمذ  له  كلذ و  يف  بنذ  يلع  لهف  دجسملا  يف  مهرن  مل  نكل  يلصن و  فوس  اولاق  مهتحصن و  مهلزانم و 

رئابكلا و17- لهأ  نم  صخـشلا  اذه  نأ  انملع  امدعب  هيف  نطقن  يذـلا  يحلا  يف  دجـسمب  نذؤي  صخـش  لايح  هذـختن  نأ  اننكمي  يذـلا  بجاولا  ام 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  هرتس  نأ  دعب  سلاجملا  يف  ةيصعمب  رهاجي  هنأ  ىهدألا 

صخشلا18- هملتسي  اغلبم  اوعمجيل  لاير  فلأب  الثم  مهسلا  نوكي  مهلاومأ و  نم  امهس  نوكرتشملا  عضي  يأ  ةيعمج  يف  كرتشم  هنأب  لوقي  لئاس 
يف نوكي  له  رشع  يناثلا  رهشلا  يف  هتصح  صخشلا  اذه  ملتـسا  ارهـش و  روهـشلا 12  رادقم  ناك  ولف  رهـش  لك  ةياهن  يف  هتاجاح  ءاضقل 

ظفح عمتسأ  لاملا ؟  باصن  لمتكا  نأ  دعب  ةاكز  كلذ 

296a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 350  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

هنع1- ردب  امع  ةرافك  كلذ  يف  له  انابضغ  ناك  اذإ  ةصاخ  اهب و  ظفلتي  وهو  رعشي  هدنع ال  ةداع  تحبصأ  اهنأ  ىتح  نعللا  بابـسلا و  ريثك  يدلاو 
ظفح عمتسأ   ؟

ضعب2- ىوتـسا )  شرعلا  ىلع  نمحرلا  ىلاـعت (  هلوق  و  هلإ )  ضرـألا  يف  هلإ و  ءامـسلا  يف  يذـلا  وه  و  ىلاـعت (  هلوق  نع  رـسفتسي  لـئاس 
ظفح عمتسأ  ءامسلا ؟  يف  هللا  نإ  لوقي  مهضعب  ناكم و  لك  يف  هللا  نإ  لوقي  سانلا 

ظفح3- عمتسأ  ناميإلا ؟  مامت  جاوزلا  نأل  هتمامإ  زوجت  له  ُْدَعب  جوزتي  مل  دجسم  مامإ 

ظفح4- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةالص  يف  نيميقملا  سانلل  امامإ  رفاسملا  نوكي  نأ  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ءالؤهل ؟  مكتحيصن  يهامف  هتاهزن  هتالحرل و  ادعوم  ةعمجلا  موي  لعجي  سانلا  ضعب 
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2✕✖b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 383  )  ( 2✖3  ) 

 :- تايوتحملا  

رانلا1- نم  نجرخأل  يلالج  يتزع و  و  لوقي (  ثيدح  دجوي  هنأل  هناسلب  اهلاق  يأ  ةنجلا  لخدي  لمع  يأ  لمعي  نأ  نودـب  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  نم  له 
ظفح عمتسأ  هللا ؟ )  الإ  هلإ  لاق ال  نم  لك 

كرامجلا2- ةميق  عفد  متي  ىتح  ةيقيقحلا  ةروتافلا  ةـميق  نم  لقأب  ةروتافلا  ةـميق  ةـباتكب  موقت  ةسـسؤملا  هذـه  ةسـسؤم و  يف  ابـساحم  لمعأ 
ظفح عمتسأ  ةكرشلا ؟  هذه  يف  لمعلا  مكح  امف  لقأ  ةميقب 

ظفح3- عمتسأ  ملسم ؟  ريغ  اهمأ  وأ  ةأرملا  هذه  دلاو  ناك  اذإ  ةأرما  نم  حاكن  دقع  نوكي  فيك  لوقي :  ةرونملا  ةنيدملا  نم  لئاس 

ماحزلا4- ببـسب  ىرخألا  مايألا  ضعب  يف  مرت  مل  كلذك  ضرملا و  ببـسب  ىربكلا  ةرمجلا  يمر  عطتـست  مل  اهنكل  جحلا و  ةـضيرف  تدأ  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  يجوز  ينع  ىمرف 

كـش5- انل  ثدح  حابـصلا  يف  نكل  كانه و  انتب  ةفلدزملا و  يف  نحن  لاقف  قئاسلا  انلأس  ةفلدزملا  ىلإ  تافرع  نم  انلوزن  دـنع  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  ةفلدزملا ؟  يف  تبن  مل  اننأب 

ظفح6- عمتسأ  ةاكز ؟  هيف  لهف  باصنلا  نع  ديزي  هنكل  ةنيزلل و  يتانبل  يل و  بهذ  تيرتشا  لوقت :  ةلئاس 

سبل7- ضفري  يجوز  ةأرملا و  ىلع  بجاو  تازافقلا  سبل  له  و  ةـيآلا ،  اـهنم )  رهظ  اـم  ـالإ  نهتنيز  نيدـبي  ـال  و  ىلاـعت (  هلوقب  دوصقملا  اـم 
ظفح عمتسأ  ةبجاو ؟  تسيل  اهنأ  ةجحب  تازافقلا 

ظفح8- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  هيلع  اذام  محدزم  دجسملا  مامإلا و  فلخ  لوألا  فصلا  يف  وه  هءوضو و  ضقتنا  ٍلصم 

ادمتعم9- ةيناثلا  ةدجـسلا  يف  موقي  ضعبلا  يرقفلا و  دومعلا  ةعقرف  بؤاثتلاك و  دجـسملا  يف  ةقئال  ريغ  تاكرحب  نوموقي  نيلـصملا  نم  ضعب 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  لثمل  مكهيجوت  وهامف  ةعقرف  ثادحإل  هعباصأ  فارطأ  ىلع 

نهجوي10- اهتاليمز  ضعب  نأب  املع  زوجي  بيع و ال  تنبلا  جورخ  نأ  ةجحب  تيبلا  نم  جرخت  نأ  نوضفري  اهلهأ  نكل  ةـمزتلم و  اهنأب  لوقت :  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وه  امف  لعفت  اذام  فرعت  الف  ةرايزلل  فتاهلا  يف  ةوعد  اهل 

اذه11- لهف  ناضمر  لبق  مايصلا  زوجي  هنأ ال  ةجحب  نابعش  يف  مايصلا  نم  اهعنمت  اهتدلاو  نكل  نابعـش و  سيمخ و  نينثا و  موي  لك  موصت  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

ظفح12- عمتسأ  ةراهط ؟  نودب  ءاسملا  حابصلا و  يف  راكذألا  ةءارق  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  مأ ال ؟  اهتئارق  ىلع  ناسنإلا  موادي  له  و  ةعمجلا ،  موي  فهكلا  ةروس  ةءارق  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  تارم ؟  ثالث  يفكي  دوجسلا  عوكرلا و  يف  حيبستلا  له 

ظفح15- عمتسأ  ةقبسم ؟  ةين  نود  نم  اعوطت  مايصلا  زوجي  له 

يف16- تنبلا  ىلإ  ةرظنلا  نكل  يعرـشلا و  سابللاب  ةمزتلم  يننأ  عم  لزألا  ميدق  ذـنم  تنبلا  هيف  هركت  تيب  يف  تأشن  ةاتف  اهنأب  لوقت :  ةـلئاس 
؟  كلذ يف  عرـشلا  وه  امف  اتنب  تقلخ  ينوك  هركأ  ينلعج  امم  لقع  نيد و  تاصقان  هلوقب  ءاسنلا  نم  رخـسي  يدلاو  نأ  امك  حيرم  ريغ  انتلئاع 

ظفح عمتسأ 

ظفح17- عمتسأ  هلك ؟  رهدلا  ماص  هنأك  رهش  لك  نم  مايأ  ةثالث  ماص  نم  نأ  حيحص  له 

297a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.10  ) ( 454  )  ( 316  ) 
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 :- تايوتحملا  

بغرأ1- اضيأ و  يشملا  ىلع  ةردق  ديج و  رـصبب  عتمتت  اهنأ  الإ  فعـض  اهمـسج و  لحتنا  دق  نيتسلا و  ةسماخلا و  تزواجت  يتدلاو  لوقي :  لئاس 
لهف لبق  نم  يـسفن  نع  تججح  دق  يننأ  ىلع  ةليوط  تافاسم  يـشملا  ماحزلا و  ىلع  ىوقت  اهنأ ال  ةصاخ  اهنع  ةباين  جحلا  ةضيرف  ءادأ  يف 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يل 

نهتحصن2- يننكل  يدلاو و  ربق  ةرايزل  ةربقملا  ىلإ  ىحـضألا  ديع  ةحيبص  رباقملا  ىلإ  يتاوخأ  تبهذ  يدلاو  ءازع  يف  تنك  امدنع  لوقي :  لئاس 
هتلعف ام  لهف  هذه  انمايأ  يف  اصوصخ  ريخ  يأ  اهيف  سيل  روبقلل  ءاسنلا  ةرايز  نأ  رورس و  حرف و  موي  هنأل  ديعلا  موي  يف  ةصاخ  باهذلا  مدعب 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

مكحلاب3- ملعت  اهنأب ال  املع  ةرافكلا  يه  ام  كلذ و  زوجي  لهف  تيبلا  نم  تمرحأ  ترهط  نأ  دعب  ضئاح و  انأ  ةرمعلا و  ىلإ  انبهذ  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  بجاولا  وه  امف  مهاوتسم  بسح  ىلع  لب  يواستلاب  سيل  نكل  دوقنلا و  ضعب  مهل  يدهأ  تانب و  ءانبأ و  يدل 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  نع  رفكي  له  لعفي ،  اذامف  كلذ  نم  نآلا  بات  مث  قالطلاب  فلحي  ناك  صخش 

؟ ) 6- نوملعت متنك  نإ  مكل  ريخ  اوموصت  نأ  هل و  ريخ  وهف  اريخ  عوطت  نمف  نيكـسم  ماعط  ةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلع  و  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ 

نم7- دغ  مايـص  انيون  انإ  مهللا  اعيمج  لوقنف  مكيف  هللا  كراب  مايـصلا  اوونا  لوقي  ةـحارتسا و  يف  مامإلا  سلجي  رتولا  ةنـس  نم  ةـعكر  رخآ  لبق 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  انم ،  هلبقتف  ناضمر  رهش 

ةعاضبلا8- نم  لقأ  وأ  رثكأ  وأ  لاير  ةئام  موي  لك  ضراقلل  عفدي  ضرتقملا  نأ  طرش  ىلع  ىمسم  ريغ  لجأل  اضرق  هاخأ  ضرقي  نميف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  اهيف ؟  رجاتي  يتلا 

فقوم9- امف  رهملاب  بلاطي  يناثلا  ماقف  يفوت  نيجوزتملا  دـحأ  نأ  ثدـح  رهم و  نود  لدـبلاب  جاوزلا  رـشتنا  روهملا  عاـفترا  عم  لوقي :  لـئاس 
ظفح عمتسأ  ةيضقلا ؟  هذه  نم  عرشلا 

ظفح10- عمتسأ  اهيف ؟  عجري  نأ  ةبه  بهو  نمل  قحي  له 

ظفح11- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  هفالخ  ىلع  نيبت  كلذك و  ناسنإلا  هنظي  ءيش  ىلع  تفلح  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  ناسنإلا ؟  بجعي  ام  ةيؤر  دنع  هللا  كرابت  هللا  ءاش  ام  لوق  يف  رسلا  وه  ام 

حيحـص13- لهف  هيلع  ام  ديدست  نوعيطتـسي  هؤانبأ ال  تانب و  ءانبأ و  نهنم  تاجوز و  ةدع  هل  ةريبك و  نويد  هيلع  ىفوتم و  دج  يل  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  هيلع  له  كلذ و  يف  لمعلا  ام  هنيد و  ددسي  ىتح  بساحي  هنأ ال 

ظفح14- عمتسأ  بجاوحلا ؟  ةلازإ  مدع  ملعلا  عم  هجولا  رعش  ةلازإ  زوجي  له 

ظفح15- عمتسأ  ةرافك ؟  كلذ  يف  لهف  اهنع  اهجوز  ىمر  لب  تارمجلا  مرت  مل  اهنكل  تاونس و  ةدع  ذنم  تجح  ةأرما 

297b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 412  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تاولصلا ؟  نم  تئاوف  كانه  ناك  اذإ  تقو  نم  رثكأ  ةدحاو  ةماقإب  ناسنإلا  يلصي  نأ  نكمي  له 

ظفح2- عمتسأ  ةدكؤملا ؟  ننسلا  لفاونلا و  نم  اددع  مميتلا  اذهب  يلصن  مميتلاب و  تقولا  يلصن  نأ  نكمي  له 

ظفح3- عمتسأ  ةيدهلا ؟  لوبق  مكح  ام 

نأب4- ماتلا  ملعلا  عم  ةيتاذلا  ةحلصملا  دصقي  نكل  دحأ و  هب  رضيل  سيل  نكل  فلح و  يأ  دحأ  ررضتي  مل  ءيـش  ىلع  نيمي  ىلع  فلح  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هيف ؟  بغري  ام  ىلإ  لصي  مل  فلحي  مل  اذإ  صخشلا  اذه 
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ظفح5- عمتسأ  تادابعلا ؟  هقفلا و  يف  ةميقلا  بتكلا  ضعب  ءامسأ  يه  ام 

ظفح6- عمتسأ  هيلع ؟  اذامف  بات  دق  نآلا و  نكل  ناضمر و  نم  مايأ  ضعب  موصي  ناك ال  نيدلاب  همازتلا  لبق  باش 

ملعلا7- عم  دجسملا  اذه  ءانب  متي  نأ  لبق  لزن  ةيضاملا  رهشألا  يف  رهشلا  هبتار  نكل  فاقوألا و  ةرازو  نم  ايرهش  ابتار  ىـضاقتي  دجـسم  نذؤم 
ظفح عمتسأ  هاضاقت ؟  يذلا  لاملا  اذه  يف  مكيأر  وه  امف  تاقوألا  ضعب  رخآ  دجسم  يف  نذؤي  دجسملا  ءانب  لبق  نايحألا  ضعب  يف  هنأب 

لبق8- مدـلا  عطقنإ  سافنلا  نم  نيثالثلا  عباسلا و  قفاوملا  ناضمر  نم  رـشع  يناثلا  مويلا  يف  سافنلا و  يف  تلز  ام  انأ  ناضمر و  يلع  لـخد 
الإ لستغأ  مل  مد و  لزني  مل  رهطلا و  دكؤي  ائيـش  رأ  مل  نكل  مويلا و  لاوط  ترظتناف  رهطلا  نم  ةـنقيتم  نكأ  مل  نكل  مايـصلا  تيونف  رجفلا 

ظفح عمتسأ  رخآ ؟  ءيش  يلع  مأ  ءاضقلا  يلع  نأ  مأ  اموص  مويلا  كلذ  يل  بستحي  لهف  برغملا  ناذأ  دعب 

ظفح9- عمتسأ  ةالصلا ؟  ةداعإ  ىلع  براوجلا  مل  يننأ  ثيحب  بجاو  ةالصلا  يف  نيمدقلا  رتس  له  لوقت  ةأرما 

حبصلا10- ةالص  دعب  ةعكر  تيلصف  رتولا  تركذت  مث  رجفلا  تيلص  تيسن و  ناذألا و  دعب  الإ  ظقيتسأ  مل  ثيح  ةليل  تاذ  رتولا  ينتاف  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  يلمع  لهف 

نأ11- مأ  يعـسلا  فاوطلا و  ءانثأ  هلمحي  هدلاو و  هل  يوني  نأ  هل  ءيزجي  لهف  نيتنـس  هرمع  ريغـص  ينبإ  عم  ماعلا  اذه  جـحلا  تيون  لوقت :  ةأرما 
ظفح عمتسأ  نبالا ؟  نع  ىعسي  فوطي و  مث  ىعسي  هدلاو و  فوطي 

يننبعالي12- نك  نهنأ  ةجحب  ينع  باجحلا  نع  نعنتما  دق  نه  يتدلاو و  نس  يف  ةمع  تانب  يل  ةنـس و  رـشع  عباسلا  رمعلا  نم  علبأ  لوقي  باش 
ظفح عمتسأ  يل ؟  مكتحيصن  امف  ينم  نبجحتي  نأ  نعطتسي  نهئانبأ ال  دحأك  انأف  يرغص  يف 

ميقت13- اهلك  ةبراقتم  دجاسم  ةثالث  دجوي  هيف  نكسن  يذلا  يحلا  يف  ةعمجلا و  ةالـصل  سانلا  هيف  عمتجي  دمتعم  عماج  دجـسم  انتنيدم  يف  دجوي  ال 
ظفح عمتسأ  عماج ؟  دجسم  يف  عمتجن  نأ  بجي  مأ  ةزئاج  انتالص  لهف  ةعمجلا 

ىدعت14- اذإ  نعلي و  بسي و  برـضي و  نم  مهنم  عزفلا و  فوخلاب و  اهلالخ  نم  سحي  ةلماعم  هءانبأل  هتلماعم  يف  ايـساق  هدجن  ءابآلا  ضعب  كانه 
انأف اذك  ينطعت  مل  اذإ  وأ  كنع  ضار  ريغ  انأف  نالف  ةنبا  جوزتت  مل  اذإ  هنبال  لوقي  نأ  لثم  اهنم  ءوسأ  ىلإ  لاحلا  ريغت  ربك  ةلحرملا و  هذه  نبالا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةحيصن  نم  لهف  كيبأل  كلام  تنأ و  ةجحب  كلذ  لك  خلا و  كنع  ضار  ريغ 

وهامف15- ةيرـسألا  ةـلماكلا  ةـياعرلا  اهجوز  ةـياعرب  عيطتـست  يـسفن و ال  ضرم  نم  يناعت  اهنأ  لكاشم و  اهجوز  نيب  اـهنيب و  نأـب  لوقت  ةـلئاس 
اهنوحصنت اذامبف  ةرصقم  ةجوزلا  جوزلا و  وه  دحاو و  بناج  نم  مهافتلا  ناك  اذإف  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  ةديعسلا  ةيرسألا  ةايحلا  ءانبل  ليبسلا 

ظفح عمتسأ  اهل ؟  ءاعدلا  مكنم  بلطت  و 

ظفح16- عمتسأ  ليللا ؟  نم  تقو  يأ  يف  مأ  ةرشابم  ءاشعلا  ةالص  دعب  نوكت  له  ةيرورض و  ةبجاو و  رتولا  ةالص  له 

ظفح17- عمتسأ  يرهقلا ؟  ساوسولاب  نيباصملا  لج  زع و  هللا  ذخاؤي  له 

298a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 378  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

لبقت1- لهف  ةدئاف ،  نودـب  نكل  بيبطلا و  دـنع  نآرقلاب و  هسفن  جالع  لواح  ربكلا )  رورغلا (  ءاد  وه  ةيـسفن و  ةـلاحب  بيـصأ  يلـصي و  باش 
ظفح عمتسأ  هتدارإ ؟  نود  نم  اهنأل  اهنم  صلختلا  عطتسي  مل  ةمومذملا و  تافصلا  هذه  هركي  هنأب  املع  ةلاحلا  هذهب  وه  همايص و  هتالص و 

دجاسملا2- نولخدي  كلذك  و  كلذ ؟  ىلع  ليلدلا  ام  حيحـص و  اذـه  لهف  ةـمايقلا  موي  انبر  ىرن  اننأب  نولوقي  ةعيرـشلا  يف  نوهقفتم  بالط  كانه 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  مهتيذحأب 

ظفح3- عمتسأ  ةاكز ؟  اهيلع  لهف  اهيلإ  ةجاحلا  دنع  اهجرخي  اهب و  عيبي  رجاتي و  هلهأ و ال  ةجاح  هتجاحل و  اهرخدي  لاومأ  لجرلل  ناك  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  رهملا ؟  نم  اهاطعأ  امم  ائيش  جوزلل  ةجوزلا  يلو  دري  نأ  زوجي  لهف  قالطلا  ىلإ  كلذ  مهب  ىهتنا  ناجوزلا و  مصاخت  اذإ 

ةبوعـصل5- عطتـسأ  ملف  اهلتق  تلواح  نارئفلا  دارجلاك و  ماوهلا  ضعب  دـجأ  انايحأ  يراجت و  لحم  يف  لمعأ  لوقي :  ةرونملا  ةـنيدملا  نم  لـئاس 
ثدحي اذه  ةداح و  ةلآب  اهلتقب  موقأ  مث  اهيف  لخدت  ةديـصم  اهل  تعـضو  مث  ةـعاضبلا  يف  رارـضأب  ببـستف  اهكاسمإل  ءارغلا  تلمعتـساف  كلذ 
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ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  جرح  يلع  لهف  هيف  قرغتل  ءام  هب  ءاعو  يف  اهلخدأ  انايحأو  اهلتق  ءانثأ  اهل  باذعلا  ضعب 

دوجو6- عم  بعـص  قيرطلا  دجـسم و  ةـيرقلاب  دـجوي  مل  رخآ  تيب  ىلإ  انلحر  دجـسملا و  يف  ةـعامج  يف  يلـصي  ناك  باش  يخأ  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  تيبلا ؟  يف  يلصي  نأ  هل  لهف  ةيذؤم  تاناويح 

؟ 7- رانلا يف  نودلخي  سانأ  ةنجلا و  نولخدـي  رانلا و  يف  نوبذـعي  سانأ  الماك و  نوكي  مهناميإ  ءالؤه  ةـنجلا  نولخدـي  نيذـلا  افلأ  نوعبـسلا  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  ةحيحص ؟  اهتالص  لهف  اهسأر  زهت  امنإ  لجرألا و  لصافملا و  يف  مالآ  ببسب  ةالصلا  يف  دجست  عكرت و ال  يمأ ال  لوقي :  لئاس 

ظفح9- عمتسأ  دولوملا ؟  رعش  قلحي  ىتم  مث  ةقيقعلا  حبذل  ددحم  نمز  كانه 

298b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 355  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ءيش ؟  هيلع  ىفخي  تاومسلا و ال  يف  ام  ضرألا و  يف  ام  ملعي  لج  زع و  هللا  نأ  عم  ةراختسالا  ةالـص  يف  طرـشلا  ةادأ  تدرو  اذامل 
ظفح

تلق و2- ءاعدلا  رخآ  يف  ثيغلا و  انيقسي  نأ  ىلاعت  هللا  توعد  عوكرلا  نم  عفرلا  دعب  ةريخألا و  ةعكرلا  يف  ءاشعلا و  ةالص  يف  سانلاب  تيلص 
ملس هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ديسأ  انأ ال  هلوقب  نيلصملا  دحأ  يندقتنا  ةالصلا  دعب  ملس و  هبحص و  هلآ و  ىلع  دمحم و  انديس  ىلع  هللا  ىلص 
امف ةالصلا  يف  اوديست  ملس ال  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدحب  لدتـساو  طقف  دمحم  انيبن  ىلع  هللا  ىلـص  لوقت و  نأ  بجي  ةالـصلا و  يف 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكلوق 

ظفح3- عمتسأ  جوزلا ؟  اهقلط  اذإ  هنم  جاوزلا  اهل  زوجي  له  اهجوز و  مع  مامأ  اههجو  نع  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

زئاج و4- كلذب  هقطن  لهف  ةهاع  هيف  دجوي  قطنلا و ال  ميلـس  وه  فلألا و  فذحب  نيتداهـشلا  قطني  وهف  ناذألا  ديجي  نذؤم ال  اندجـسم  يف  دجوي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهام 

مهلعف5- لهف  رهظلا  ةالص  اولص  مث  نورخآ  يقب  ىرخأ و  ةعمج  نع  ثحبي  جرخ  انضعبف  ةعمجلا  ةالص  نع  مامإلا  فلخت  ةراحلا  دجاسم  دحأ  يف 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟ 

مامإلا6- انعبات  عكر و  دجسي و  مل  مامإلا  نكل  اندجس و  دوجـسلا  عضوم  دنع  ةدجـسلا و  ةروس  مامإلا  أرق  ةيناثلا  ةعكرلا  يف  رجفلا و  ةالـص  يف 
؟  دوجسلل هكرت  يف  مامإلا  ىلع  بجي  ناك  اذام  حيحص و  اذه  انلعف  لهف  ةحتافلا  ةروسلاب و  ةعكر  انرـضحأ  انمق و  مالـسلا  دعب  عوكرلا و  يف 

ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  هيلع ؟  بجي  اذام  رانلا و  يف  دلخم  ربكأ  اكرش  اكرشم  نوكي  له  مكحلل  لهاج  وه  حيرضلا و  وأ  ةبقلاب  فوطي  نم  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  هتيفيك ؟  ام  مودقلا و  فاوط  وهام 

مكح9- امف  دـحاو  شوح  يف  انعم  يتلا  يخأ  ةـجوز  ماعطلا  ينلوانت  قوسلا  نم  رـضحأ  امدـنع  لزنملا و  جراخ  يتجوز  نوكت  نايحألا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ثعبلاب و10- كشت  تحبصأ  لب  تاعاطلا  لعفت  تحبـصأ ال  ةرتف  دعب  نكل  تاعاطلا و  تاريخلا و  لعفت  نيدلاب و  ةمزتلم  تناك  اهنأب  لوقت  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  اهل ؟  مكتحيصن  يهامف  ةسيعت  اهتايح  تحبصأ  ربقلا و  باذع 

مث11- رهش  ةدم  ةديج  ةحـصب  عتمت  جرخ و  مث  ةيحارج  ةيلمع  ىرجأ  اضيرم و  ناك  دق  هدلاول و  رذن  نم  مكح  ام  لوقت :  اهدلاو و  نع  ترذن  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟  وهامف  ةقان  وه  رذنلا  يفوت و  ضرملا و  هدواع 

ظفح12- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  فرعت  ىتح  ةقانلا  وأ  ةاشلا  يف  هجولا  ىلع  اهعضت  ةفورعم  ةمس  اهل  ةليبق  لك  لئابقلا  نيب  اندنع 

ظفح13- عمتسأ  مأ ال ؟  ادقن  ةميقلاب  اهجرخن  نأ  زوجي  له  ةيشاملا  ةاكز  يف  بجاولا  وهام 

نم14- نه  نهتحفاصمل و  رطضأ  نهضعب  يننلبقي و  نهضعب  يلع و  ملستف  براقألا  نم  ءاسنلا  ضعب  يتأت  رفسلا  نم  يتدوع  دنع  لوقي :  لئاس 
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ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  لعفأ  اذامف  يمراحم  ريغ 

299a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 349  )  ( 190  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- اهلامعأ  نأب  لوقت  اهنكل  ةنـسح و  ةريثك  بيلاسأب  اريثك  اهتحـصن  دق  اهعم و  تنك  اذإ  الإ  يلـصت  دـق  لب  ناضمر  يف  الإ  يلـصت  يتدـلاو ال 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  امف  اهعطاقأ  نأ  يل  لهف  ةالصلاب  اهل  حمست  تيبلا ال 

تس2- وأ  سمخ  تماص  مك  ردت  مل  ناضمر و  يف  اهل  مايص  لوأ  يف  تضرم  تاونس  لبق  اهنأب  اهتكلـشم  رـشع  ةعـساتلا  رمعلا  نم  غلبت  ةاتف 
موصت له  قرفتب و  مأ  عاطقنا  نود  ايلاتتم  الماك  رهـشلا  موص  اهيلع  بجي  لهف  تقولا  كلذ  يف  اهنـس  رغـصل  ديدحتلاب  رهـشلا  كلذ  يف  مايأ 

ظفح عمتسأ  اهتماص ؟  اهنأ  تنظ  يتلا  مايألا  كرتت  كلذ و 

ظفح3- عمتسأ  اذه ؟  يف  لعفأ  اذامف  راغص  رابك و  ءانبأ  هل  لاملا و  اذه  هل  درأ  نأ  لبق  يفوت  لاملا و  نم  اغلبم  صخش  نم  ُتَْفلست 

ظفح4- عمتسأ  مثإ ؟  عئابلا  ىلع  له  هوركم و  مأ  مرحم  نيخدتلا  له 

ظفح5- عمتسأ  يناثلا ؟  فصلا  يف  اديحو  ناك  ةالصلا و  نع  رخأتملا  لعفي  اذام 

299b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 452  )  ( 403  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- لئاقلا ىلع  بجي  اذام  حيحـص و  اذـه  له  كرـش  اذـه  نأب  ةوخإلا  دـحأ  هل  لاقف  هللا  لوسر  اي  يديـس  اي  هللا  مسب  سلجم  يف  لاق  صخش 
ظفح عمتسأ 

مكح2- ام  يدـلاول ،  ءاضرإ  جاوزلا  تلبقتف  يدـلاو  ةطـساوب  كلذ  مت  ملع و  قباس  يأ  نودـب  يتراشتـسا و  نودـب  يمع  تنباـب  ينارق  دـقع  مت 
ظفح عمتسأ  رخآ ؟  ناكمب  ميقأ  انأ  ناكمب و  مت  دق  دقعلا  نأب  ملعلا  عم  طورشلل  فوتسم  وه  له  جاوزلا و 

ظفح3- عمتسأ  هتالص ؟  يف  اهب  تأي  مل  نم  ةالص  مكح  ام  و  نيديعلا ،  ةالص  يف  تاريبكتلا  ددع  مك 

عمتسأ4- فلـس ؟ )  دـق  ام  الإ  نيتخألا  نيب  اوعمجت  نأ  و  و (  فلـس )  دـق  ام  الإ  ءاسنلا  نم  مكءابآ  حـكن  ام  اوحكنت  و ال  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  اـم 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  رصعلا ؟  دعب  رجفلا و  دعب  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح6- عمتسأ  لمحلا ؟  عنم  بوبح  ةأرملا  يطاعت  مكح  ام 

دجسملا و ال7- نيب  اهنيب و  زجاح  دجوي  راتمأ و ال  ةعبرأ  نع  ديزت  ةفاسمب ال  دجسملا  نع  دعبت  روبق  هتلبق  يف  دجوي  دجسم  يف  ةالـصلا  مكح  ام 
لهف اهيلع  اوسلجت  روبقلا و ال  ىلإ  اولصت  ملـس ال  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدح  ىنعم  ام  و  زجاح ؟  عضو  روبقلا و ال  كلت  سمط  اننكمي 

ظفح عمتسأ  اهب ؟  كربتلا  اهميظعت و  هب  دوصقملا  مأ  ربقلا  هاجتاب  ةالصلا  هنم  دوصقملا 

نوكي8- نأ  بجي  لاق  ضفر و  هنكل  اهيبأ و  نم  ةيعرـشلا  ماكحألا  ةفرعم  نم  نكمتم  هيقف  نيدتم و  باش  اهبطخ  ةنيدتم  ةاتف  اهنأب  لوقت  ةلئاس 
نكت اولعفت  الإ  هوجوزف  هقلخ  هنيد و  نوضرت  نم  مكاتأ  اذإ  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  ثيدح  بتكلا  دحأ  نم  تأرق  دق  ةلئاعلا و  نم 

ظفح عمتسأ  باشلا ؟  اذهل  هضفر  يف  بنذ  يدلاو  ىلع  له  ثيدحلا و  اذه  يف  ةنتفلا  يهام  ريبك ،  داسف  ضرألا و  يف  ةنتف 

ظفح9- عمتسأ  هنم ؟  ةقلطم  اهنأب  ملعلا  عم  يمراحم  نم  يدج  ةجوز  له 

ظفح10- عمتسأ  ةعدب ؟  مأ  ةحيحص  حيبستلا  ةالص  له 
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ظافلألا11- نم  كـلذ  ريغ  ىلإ  يوبأ  رمع  و  يوبأ ،  سأر  و  يبر ،  رمع  و  ةـيلاتلا :  ظاـفلألاب  نوفلحي  اـنتيرق  يف  ساـنلا  نم  اريثك  لوقي :  لـئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  وهامف 

دجسملا12- راوجب  تاونس  رشع  ذنم  ريبك  دجسم  ينب  نآلا  امنيب  ايلصم  نيعست  نم  رثكأل  عستي  ريغص ال  ميدق  دجسم  انلزنم  راوجب  لوقي :  لئاس 
نيلـصملل نيدجـسملا  نيب  ةسفانم  كانه  نأ  ىرأ  نكل  سمخلا و  تاولـصلا  امهيف  ماقت  رتم و  نع 25  ديزت  امهنيب ال  ةفاسملا  ثيح  ميدـقلا 

ركذلا يأ  دلاوملا  ءايحإ  اهنم  عدب  ميدقلا  دجسملا  يف  ماقت  يناثلا و  دجـسملا  ىلإ  بهذ  لوألا  دجـسملا  يف  أطخ  نيلـصملا  دحأ  ىأر  اذإ  ثيح 
الإ هلإ  مهل ال  هلوقب  نيلصملا  ىلإ  مامإلا  تفتلي  ةالـص  لك  بقع  عوبـسأ و  لك  نم  سيمخلا  دحألا و  يموي  كلذ  توصلا و  تاربكم  قيرط  نع 
؟  يلاؤس لالخ  نم  مكهيجوت  وهامف  ركذـلاب  توصلا  عافترا  نم  هتالـص  يف  كـبتري  ةنـسلل  يلـصملا  نأ  ثيحب  لاـع  توصب  هللا  اوركذأ  هللا ، 

ظفح عمتسأ 

توصب13- كلذ  و  اميلست "  اوملـس  هيلع و  اولـص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا  ىلع  نولـصي  هتكئالم  هللا و  نإ  ناذأ "  لك  دعب  ارهج  لوقي  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  لاع ؟ 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  ةديج  ةلزنم  هل  نإف  اهتليل  يف  وأ  ةعمجلا  موي  يف  تام  نم  نأب  تأرق  تعمس و  دقل 

300a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.90  ) ( 401  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- ريغ  ماكز و  ناسنإلاب  ناك  اذإ  وأ  بابذلا  لثم  يلـصملا  هجو  ىلع  ةالـصلا  ءانثأ  ةرـشح  يتأت  امدنع  نكل  اهلطبت و  ةالـصلا  يف  ةكرحلا  نإ 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  يضقنت  ىتح  ربصلاب  هيلع  مأ  هفنأ  حسمل  وأ  ةرشحلا  كلت  درطل  هدي  ةكرحب  قحلا  هل  لهف  ةكرحلل  هوعدي  امم 

ظفح2- عمتسأ  ندبلل ؟  لماكلا  لاستغالا  نم  دب  مأ ال  ةالصلل  ءوضولا  نع  هينغي  كلذ  لهف  ةفاظنلا  دصقب  لستغا  ةبانجلا و  نم  لستغا  لجر 

عمتسأ3- حيحـص ؟  يموص  يلـصأ و  لاستغالا و  يلع  مأ  موصلا  لطبي  لهف  بنج  انأ  تقولا و  ءاج  ناضمر و  يف  رجفلا  ةالـصل  نذؤملا  نذأ  اذإ 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  ةدكؤملا ؟  ننسلا  نم  يه  له  ةمامعلا  سبل 

ظفح5- عمتسأ  ملعلا ؟  ليصحت  يف  اهيلع  ريسي  نأ  ملعلا  بلاط  ىلع  يغبني  يتلا  لحارملا  يهام 

ظفح6- عمتسأ  بيبانألا ؟ " لافطأ  " يأ ةيعيبطلا  ةقيرطلاب  لمحلا  رذعت  اذإ  محرلا  يف  ةحقلملا  ةضيوبلا  عرز  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  جاتحم ؟  ديوسلا  يف  ملسم  اندنع  دجوي  ثيح ال  ةجاتحملا  نادلبلا  ضعب  ىلإ  ةاكزلا  لاسرإ  زوجي  له 

يننأب ال8- املع  ءاسنلل  ىلـصم  اهيف  سيل  ىرخأ  ةنيدم  ىلإ  رفـسلل  رطـضي  يجوز  نأ  ثيح  يدحول  تيبلا  يف  حيوارتلا  ةالـصب  مايقلا  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  حيوارتلا ؟  ةالص  ءانثأ  فحصملا  لمحأ  نأ  زوجي  لهف  ليلقلا  الإ  نآرقلا  نم  ظفحأ 

َةدِح و9- ىلع  ءاسنلا  نوسلُْجي  مهنكل ال  ةئنهتلا و  وأ  ةـيزعتلاك  بجاولا  ءادأل  نيملـسملا  ضعب  ةرايزل  رطـضن  انايحأ  لوقي :  دـيوسلا  نم  لئاس 
ظفح عمتسأ  مهترايز ؟  نود  مهتعطاقمب  انل  لهف  ةدح  ىلع  لاجرلا 

ظفح10- عمتسأ  ةعامج ؟  ةالص  يجوز  ءارو  يتالص  ربتعت  له 

ظفح11- عمتسأ  دالوأ ؟  اهل  سيل  ةرتف و  ذنم  ةجوزتم  يننأب  املع  لمحلا  لجأل  ةطشنملا  بوبحلا  يطاعت  مكح  ام 

تاناويح12- هلكأت  مسلا و  تاناويحلا  هذهل  عضأف  جاجدلا  مانغألا و  لكأت  ةسرتفملا  تاناويحلا  ضعب  كانه  جاجدلا و  مانغألا و  لثم  تاناويح  يدنع 
ظفح عمتسأ  يل ؟  مكتحيصن  يهام  كلذ و  يف  بنذ  يلع  لهف  ةئيرب 

ظفح13- عمتسأ  ةبوت ؟  نم  ينازلا  بيثلل  له 

دعب14- عفـشلا و  لبق  ةنـس  ةالـص  نودب  رتولا  ةعكر  اهدعب  عفـشلا و  نيتعكر  يلـصي  يأ  طقف  ةـثالثب  ءاشعلا  ةالـص  دـعب  رتولا  نأب  فورعملا  نم 
ظفح عمتسأ  رتولا ؟  لبق  ءاشعلا  ةنس  يلصي  نأ  دب  مأ ال  حيحص  اذه  له  رتولا  اهدعب  عفشلا و  يف  ةرشابم  عرشي  ءاشعلا 

عمتسأ15- هغولب ؟  ذنم  كرت  ام  ديعي  نأ  هيلع  له  ةيـضاملا و  تاولـصلا  هكرت  ىلع  ذخاؤي  لهف  ةنـس  نيرـشع  غلب  امدـعب  الإ  يلـصي  نكي  مل  باش 
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ظفح

300b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 385  )  ( 187  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نهتفص ؟  ام  و  ءاسنلا " نم  دعاوقلا  ةملكب "  دوصقملا  ام 

ظفح2- عمتسأ  يعرشلا ؟  يلولا  ربتعي  امهيأف  اهيبأ  اهمأ و  نم  رغصألا  يناثلا  اهيبأ و  نم  اهوخأ  وه  ربكألا  ناوخأ  اهل  يتجوز 

ظفح3- عمتسأ  يبأ ؟  ةجوز  مأ  ىلع  فشكلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  مامإلا ؟  ةءارقب  هنع  طقست  مأ  مومؤملا  ىلع  ةبجاو  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  ةحتافلا  ةءارق  له 

ظفح5- عمتسأ  هوركم ؟  مأ  ةعدب  ةضيرفلا  ةالص  دعب  ءاعدلا  له 

هدبع و6- ادمحم  نأ  دهشأ  هلوق و  نع  فقي  مأ  ءاشعلا  رهظلاك و  ةيعابرلا  ةالصلا  يف  نيتعكر  لوأ  يف  دهشتلا  ةءارق  متي  نأ  ناسنإلا  ىلع  له 
ظفح عمتسأ  هلوسر ؟ 

رشع7- ريدق  ءيش  لك  ىلع  وه  دمحلا و  هل  كلملا و  هل  هل  كيرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  لوقي ال  نأ  برغملا  حبـصلا و  ةالـص  دعب  مامإلا  ىلع  له 
ظفح عمتسأ  نيلصملا ؟  ةيحان  ىلإ  تفتلي  نأ  لبق  تارم 

ظفح8- عمتسأ  بضغت ؟  امدنع  اهجوز  براقأ  اهجوز و  بست  ةأرما  مكح  ام 

سرد9- اهبراقأ  دحأ  طسوتم و  لامج  وذ  اهنأب  ملعلا  عم  اهلهأ  اهبراقأ و  نم  تاضراعم  تهجاو  اهنكل  ارخؤم و  اههجو  ىلع  باقنلا  تعـضو  ةاتف 
اذه له  نههوجو  ىلع  هنعـضي  مل  ملـس  هيلع و  هللا  يلـص  لوسرلا  ءاسن  نإ  يمالـسإلا و  نيدلا  يف  دراو  ريغ  هجولا  باقن  اهل  لاق  ةعيرـشلا 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيف  نينيعلا  راهظإ  له  و  حيحص ، 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ✗3 |  لوألا |   |

301a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 542  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دجسملا ؟  يف  ماقت  يتلا  ةأرملا  ميلعت  يف  سوردلا  ضعب  ىلإ  باهذلاب  دلاولا  امهل  حمسي  ناتاتف ال 

ظفح2- عمتسأ  شيملا ؟  ىمسي  ام  مكح  ام  امتاق و  هلعجأ  نأ  ديرأ  دوسأ و  يرعش  نأب  املع  داوسلاب  رعشلا  غبص  زوجي  له  لوقت :  ةلئاس 

له3- ةلاقبلا و  هذـه  نم  يرتشأ  نأ  زوجي  لهف  مارح  ردـصم  نم  ةـلاقبلا  هذـه  نأب  نيقيلا  ملع  ملعأ  انأ  تايولحلا و  ةـيئاذغلا و  داوم  عيبت  ةـلاقب 
ظفح عمتسأ  ةلاقبلا ؟.  كلت  نم  ءارشلا  نم  دبال  ناك  اذإ  مكحلا  ام  ةلاقبلا و  هذه  كرتب  سانلا  ةماع  حصنأ 

ةرورـضب4- ةرـسألا  لبق  نم  اهتيعوت  اهكاردإ و  مدعل  مصت  مل  نس  يف  يه  مايـصلا و  اهيلع  ضرف  نأ  ذنم  اماع و  نيرـشع  رمعلا  نم  غلبت  ةاتف 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  مايصلا  يضقت  لهف  ةنس  ةرشع  ثالث  اهرمع  ناك  ام  ذنم  مايصلاب  تمزتلا  اهنأ  مايصلا و 

ظفح5- عمتسأ  ءوضولا ؟  ةداعإ  هيلع  لعف  مأ ال  اثالث  ءاضعألا  دحأ  لسغ  له  يردي  هنكل ال  صخش و  أضوت 

ظفح6- عمتسأ  تحبذ ؟  فيك  يردن  تءاج و ال  نيأ  نم  فرعن  يتلا ال  ةجلثملا  موحللا  لكأ  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  رتولا ؟  ىمست  يتلا  يه  ةدحاو  ةعكر  مأ  ليللا  ةالص  وه  رتولا  له 

ذخأي8- نأ  هل  قحي  لهف  قودنصلا  نيمأ  دنع  عضوي  لاملا و  نم  انيعم  اغلبم  رهش  لك  عمجن  ةدحاو و  ةقطنم  نم  ءانبأ  نحن  يريخ و  قودنص  انيدل 
ظفح عمتسأ  دعب ؟  اميف  هددسيل  هيلإ  جاتحا  اذإ  ائيش  لاملا  اذه  نم 
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ةسيئرلا 7ةحفصلا 
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ًايلاح 95نيدجاوتملا 
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ًايلاح نيدجاوتملا 
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672
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7209976
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ظفح9- عمتسأ  اهيف ؟  ةساردلا  اهتءارقب و  يننوحصنت  يتلا  بتكلا  يهامف  هقفلا  ةساردب  موقأ  انأ 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  ناضمر  رهش  يف  رمتسم  لكشب  هأرقأ  يننأب  املع  يلاغشنال  كلذ  نآرقلا و  ةءارق  تكرت 

؟ 11- كلذ يف  يتدلاول  اقاع  ربتعأ  لهف  يتدلاو  ينم  تبضغ  ةصاخ و  بابـسأل  اهب  جاوزلا  نم  تضفر  يننكل  اهجوزتأل و  ةاتف  يتدلاو  يل  تبطخ 
ظفح عمتسأ 

عـسوت12- يتبرك و  اهب  سفنت  يمه و  اهب  جرفت  ةالـص  دمحم  انيبن  ىلع  كراب  دمحم و  ىلع  لص  مهللا  ةغيـصلا :  هذهب  هللا  ىلإ  لسوتلا  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  يقزر ؟ ...  اهب 

اذإف13- كلذ  يف  يعرـشلا  مكحلا  لهجي  وه  همـساب و  ةـندفأ  ةـسمخ  مهل  بتك  انم و  ةـثالثل  صـصخ  هتافو  لبق  اندـلاو  ناتخأ و  انل  ةوخإ و  نحن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  لمعلا  امف  كلذ  انم  دحأ  لبقي  مل  اذإ  اندلاو و  ةمذ  أربن  فيك  مثإ و  اندلاو  ىلع  لهف  كلذ  يف  نحن  انيضارت 

ظفح14- عمتسأ  ةرافك ؟  هيلع  لهف  بلك  لتقب  صخش  ماق  ةرم  تاذ 

ظفح15- عمتسأ  كلذب ؟  يتجوز  ربخأ  ءافخلا و ال  يف  جوزتأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ةيناث  ةأرماب  جاوزلا  ديرأ 

؟ 16- كلذ مكح  امف  ءوضو  نودب  ءاشعلا  برغملا و  ةالـص  فاوطلا و  ىدأ  عادولا و  فاوط  عم  ةضافإلا  فاوط  لجأ  جـحلا و  ةـضيرف  ىدأ  صخش 
ظفح عمتسأ 

301b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 360  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

هليحر1- لبق  هضرم  فورظ  نأ  ثيح  يدلاو  نع  ًاءاضق  ةالـصلا  يل  زوجي  له  الئاق :  دجـسم  مامإ  وه  نيدلا و  يف  نيهقفتملا  ةوخإلا  دحأ  تلأس 
ةزكرملا و ةيانعلا  ةفرغ  يف  يدلاو  يفوت  كلذ و  كل  زوجي  لاق  معنب و  باوجلا  ناكف  خملا  يف  ةزكرم  ةطلج  يفـصن و  للـش  نع  ةرابع  يه 
؟  نيماع ذـنم  يفوتم  وه  اذـه و  يل  زوجي  له  هنع  موصأ  ننـسلا و  ضورفلا و  عيمج  يلـصأ  انأ  هللا ،  الإ  هلإ  هلل ال  دـمحلا  لاـق  اـم  رخآ  ناـك 

ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  حضاولاو ؟  ليلدلا  عم  زئاج  نيحلاصلا  نيلسرملا و  ءايبنألاب و  هللا  ىلإ  لسوتلا  له 

ىلع3- تام  رجاف  صخش  راوجب  حلاص  صخش  نفد  اذإ  لهف  اعيمج  مهمضي  دحاو  ربق  يف  نيرخآ  راوجب  هنفد  متي  صخـش  تومي  امدنع  اندلب  يف 
ىرخأ رزو  ةرزاو  رزت  و ال  ىلاعت (  هلوق  نيب  اذه و  نيب  قيفوتلا  فيكف  كلذك  ناك  اذإ  رجافلا و  اذه  باذعب  حلاصلا  اذه  ىذأتي  لهف  ةالـصلا  ريغ 

ظفح عمتسأ   ؟ )

مأ4- جاوزلا  ىلع  اهب  نيعتـسيل  ريخلا  ربلا و  لهأ  نم  تادعاسملا  ىقلتي  نأ  جاوزلا  فيلاكت  ةـنوؤملا و  كلمي  يذـلا ال  ريقفلا  باشلل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  باب  يف  لخدي  اذه  نأ 

302a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 437  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ارس ؟  اودر  نيذلا  مكح  امف  ارهج  دري  مل  ضعبلا  ضعبلا و  درف  دجسملا  يف  نحن  مالسلاب و  أدب  صخش 

ظفح2- عمتسأ  تيبلا ؟.  نم  جورخلا  دنع  ةرقبلا  ةروس  نم  ةيآ  رخآ  يسركلا و  ةيآ  ةءارق  دئاوف  يهام 

ةجردل3- ىتح  ةقاعإلا  ةدش  يناثلا  يعرـشلا و  ملعلا  بلط  لوألا  نيببـسل  ةساردلا  كرتب  ركفأ  كلذل  ملعلا و  بلطب  بغرأ  ةـقاعم و  ةـباش  انأ 
يل لوقي  رخآلا  ضعبلا  كريغ و  يحيرت  يحاترتل و  ةساردلا  يكرتأ  يل  نولوقي  يناوخإ  ضعب  ةـسردملا و  ىلإ  باهذـلل  ادـيدش  ابعت  بعتأ  يننأ 
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تاحفصلا يلامجإ 

27185

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
42اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  مكتروشم  امف  نيديرت  يذلا  يعرشلا  ملعلا  ىلع  يلصحتل  ةعيرشلا  ةيلك  يلخدتل  يلمكأ 

يف4- مسقأ و  يننإف  يلع  اذامف  ديحوتلا  لامك  يفانملا  كرـشلا  ىلإ  يدؤي  مسقلا  ةرثك  نأب  ديحوتلا  ررقم  يف  تأرق  دق  مسقلا و  ةريثك  يننإ 
ظفح عمتسأ  يل ؟  مكتحيصن  يهامف  وأ ال  مسقلا  كلذ  نع  ترفك  له  ىسنأ  انأف  تارافكلا  يلع  ترثك  دق  مسقلا و  ذفنأ  نايحألا ال  ضعب 

ءايلوأ5- دجاسم  ىلإ  بهذأ  تنك  ققحتتل و  روذنلا  نم  دـيدعلا  اهل  ترذـن  دـق  لج و  زع و  هللا  نم  ققحتت  نأ  وجرأ  ةـينمأ  يل  تناك  لوقت  ةأرما 
اهتيـسن روذنلا  نم  ديدعلا  بيـسن  نكل  روذنلا و  هذه  نم  ركذتأ  امب  ءافولاب  تمق  ةينمألا  هذه  ققحت  دعب  كلذك و  كانه  رذـنأ  نيحلاصلا و  هللا 

ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  اهتيسن  يتلا  روذنلا  هذه  طقست  لهف  روذنلا  هذه  ىلع  ةدملا  لوطل  ارظن 

اهنأب ال6- تدكأت  نأ  دـعب  كلذ و  نولعفي  نيـسردملا  مظعم  نأل  مارح  اهنأ  دـقتعأ  تنك ال  ةـسردم و  يننأل  ةيـصوصخ  سورد  ءاطعإب  موقأ  تنك 
فيك ًامارح  ناك  نإو  لاملا  اذه  ريهطتل  ةبوتلا  يفكت  له  ةصاخلا و  سوردـلا  هذـه  نم  عمج  يذـلا  لاملا  مكح  امف  كلذ  ىلع  تمدـن  زوجت و 

ظفح عمتسأ  ةقباسلا ؟.  بتاورلا  نم  يبتار  هيلع  تعضو  دقو  ةصاخ  هيف  فرصتأ 

اذـه7- ناكف  ءارقفلا  ىلع  اهعيزوتل  حـئابذلا  نم  دـيدعلا  حـبذي  يرثلا  لجرلا  اذـه  ناك  ءايرثألا و  دـحأ  دـنع  اقئاس  لمعي  هل  قيدـص  يجوزل  ناـك 
مأ انيلع  مارح  موحللا  هذه  لهف  ةريـسم  ةيداملا  انتلاح  نأ  مغر  موحللا  هذه  هل  يطعي  نم  دـجي  هنأب ال  لوقي  موحللا و  ضعبب  انل  يتأي  قئاسلا 

ظفح عمتسأ  موحللا ؟  نم  هانذخأ  ام  لباقم  انيلع  بجي  اذامف  امارح  تناك  اذإ  ال و 

ظفح8- عمتسأ  زوجي ؟  مأ ال  ةالصلا  يف  هنم  أرقي  فحصملاب و  صخشلا  كسمي  نأ  ليللا  مايق  ةالص  يف  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ةأرما ؟  نوكي  نأ  بجي  مأ  هصصخت  يف  ةراهم  نم  هنع  فرع  امل  ارظن  لجر )  ءاسنلل (  بيبط  ىلإ  ةأرملا  باهذ  مكح  ام 

ةيادب10- لبق  كانه و  ةلئاعلا  دارفأ  ضعب  كرت  ضرغل  ةدج  ىلإ  انهجوت  مث  تاقيملا  نم  انمرحأ  يضاملا و  ناضمر  رهـش  ةياهن  يف  ةرمعلل  انبهذ  : 
روضحل اروف  انهجتا  مارحإلا و  علخب  انمق  انـسفنأ و  كلامتن  مل  كلذ  دـنع  اهنم و  انمدـق  يتلا  ةـقطنملاب  انبيرق  دـحأ  ةاـفو  ربخ  اـنءاج  ةرمعلا 

ظفح عمتسأ  مهيلع ؟  بجي  اذام  كلذ و  يف  مكحلا  وهامف  ءازعلا  نفدلا و 

مغر11- لمعلا  بحاص  ةقفن  ىلع  جحن  يجوزو  انأ  ماع و  لك  جحلل  تاميخم  ميقي  ةكرـشلا  هذه  بحاص  ةـكلمملا و  يف  ةكرـش  يف  لمعي  يجوز 
ظفح عمتسأ  انتقفن ؟  ىلع  نوكي  نأ  دبال  مأ  جحلا  اذه  زوجي  له  ةرسيم  ةيداملا  انتلاح  نأ 

302b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 426  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  جحلا ؟  اهرفكي  رئابكلا  له 

ظفح2- عمتسأ  حيحص ؟  سكعلا  هقفلا و  يف  يتفي  نأ  ةديقعلل  سرادلا  ملاعلل  زوجي  له 

نم3- نيعونمملا  سانلا  ءالؤه  مه  نم  هيلع  امئاق  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نوكي  سانلا و  هيف  دري  يذـلا  ضوحلا و  ثيدـحل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  عاونأ ؟  عدبلل  له  عدبلا و  باحصأ  مه  له  برشلا 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  حاضيإلا  ام  طقف و  ديحوتلا  دنع  كرحت  مأ  دهشتلا  ةياهن  ىلإ  ةبابسلا  كرحت  له  دهشتلا  ءانثأ 

نسح و5- لسرملا و  وأ  لوقنملا  ثيدـحلا  نع  عمـسن  اهب و  لمعي  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ذـخؤت  يتلا  ةحيحـصلا  ثيداحألا  يهام 
ظفح عمتسأ  ليصفتلا ؟.  عم  ثيداحألا  هذه  ضعب  انل  اونيبت  نأ  ءاجرلا  بيرغ ، 

يف6- أشن  يذلا  باشلا  مهنم  هلظ  الإ  لظ  موي ال  هلظ  يف  هللا  مهلظي  نيذلا  ةعبسلا  ثيدحلا  يف  ركذ  ةنـس و  نورـشعو  ةعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ 
ظفح عمتسأ  يهتني ؟  ىتم  بابشلا و  نس  أدبي  ىتمف  هللا  ةدابع 

لوسرلا7- هملعف  نآرقلا  ينم  تلفت  ينإ  لوسرلل  لاق  هنع و  هللا  يضر  يلع  ءاج  سابع  نبا  نع  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  نع  ثيدح  ركذ 
عمتسأ حيحص ؟  ثيدحلا  اذه  لهف  مكاحلا  يذمرتلا و  ثيدحلا  اذه  ىور  ةءارقب و  ةصوصخم  تاعكر  عبرأ  ًةالص  ًاءاعد و  ملس  هيلع و  هللا  ىلص 

ظفح

ظفح8- عمتسأ  هتجوز ؟  عم  عامتجالا  نم  هعنم  رحسك  ذوعشم  لاجد و  وأ  رحاس  ىلإ  بهذي  نأ  نود  رحسلا  ناسنإلا  فرصي  فيك 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

11628176 8

نوكي9- كلذ  نأ  مأ  كلذ  زوجي  لهف  ةيآلا  صن  ءوض  ىلع  اهريسفتب  موقأ  اهريسفتب  ملعأ  انأ ال  نآرقلا و  نم  ةيآ  ريسفت  نع  لئاس  ينلأسي  امدنع 
ظفح عمتسأ  فلكتلا ؟  نم 

عمتسأ10- نيروجؤم ؟  انوتفأ  كلذ  مكح  امف  امهيلع  الثم  توصلا  عفرك  نيدلاولا  قوقع  وهو  هيلإ  عجر  هنم  بات  املك  بنذ  ةـقارفم  نم  يناعي  باش 
ظفح

ظفح11- عمتسأ  جرح ؟  كلذ  يف  له  قئاقد  سمخب  ناذألا  لبق  ناسنإلا  ىلص  اذإ  اهدعب و  نوكت  ىتم  ناذألا و  لبق  ةبتارلا  ةالص  نوكت  ىتم 

رانلا12- تلعتـشاف  ةئجافم  ةقيرطب  اهتءاج  نكل  تارم و  عبرأ  رانلا  نم  بارتقالا  نم  اهتعنم  تاونـس  عبـس  اهرمع  ةـلفط  اهل  نأب  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ءيش  اهيلع  لهف  تتام  اهتنب  نكل  حورجب و  تبيصأف  مألا  امأف  امهب 

ةدع13- كلذ  لعف  نمل  ةبـسنلاب  لمعلا  ام  رفـسلا و  ءانثأ  ىلوألا  تقو  يف  ارـصق  اعمج و  رـصعلا  ةالـص  ةعمجلا و  ةالـص  نيب  عمج  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  تارم ؟ 

303a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 369  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

ابضغ1- بضغيس  هنإف  جوزلا  اذه  ملع  ول  هنأب  املع  هنذإ  ريغب  اهجوز  لام  نم  ذخأت  نأ  زوجي  لهف  لئاع  مألا  هذهل  سيل  مأ و  اهل  ةجوزتم و  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  باوجلا  وهامف  لئاع  الب  اهتدلاو  كرتت  نأ  عيطتست  يه ال  تقولا  سفن  يف  قالطلا و  ىلإ  رمألا  لصي  دق  اديدش و 

وه2- يدلب و  يف  يتلئاع  نع  لوؤسم  انأ  روهـش و  ةثالث  نم  رثكأ  امبر  يبتاور  عفد  يفاريثك  رخأتي  لحملا  بحاص  درجلل و  لحم  يف  اعئاب  لمعأ 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  يترسأ  ىلع  قفنأل  هملع  نود  يقح  نم  لقأ  غلابم  ذخأ  ىلإ  رطضأ  امم  يلابي  هنكل ال  اديج و  كلذ  ملعي 

ةأرملل3- ناك  اذإ  ةاكز و  هيف  لهف  باصنلا  غلبي  كلذ  عومجم  نكل  ةدـحاو و  لكل  باصنلا  غلبي  اـيلح ال  تاـجوزتم  ريغ  هتاـنبل  لـجرلا  ىرتشا  اذإ 
عيبت لهف  باصنلا  نم  رثكأ  ناك  اذإ  لعفت و  اذام  مأ  يكزتل  هنم  عيبت  نأ  اهل  لهف  كلذ  ريغ  لام  اـهل  سيل  طبـضلاب و  باـصنلا  ةـميق  غلبي  يلح 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اضيأ  هنم 

لبق4- طويخب  غبـصي  وأ  غوبـصم  ريغ  امإ  نوكي  دادـحإلا  بوث  نأ  تأرق  مأ ال و  تيبلا  نم  اهجوز  ةافو  ةدـع  يف  ةأرملا  جرخت  له  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  ليصفت ؟  نودب  دوسألا  وأ  ضيبألا  سبل  زوجي  له  اذه و  فرعأ  فيكف  جسنلا 

ظفح5- عمتسأ  ارفس ؟  ةرايسلاب  ةعاس  فصن  ةفاسم  ربتعت  له  مرحم و  ىلإ  اهيف  جاتحت  ةأرملا  اهترفاس  اذإ  يتلا  ةفاسملا  يهام 

ظفح6- عمتسأ  لعفت ؟  اذام  مأ  ةالصلل  ءاضق  اهيلع  له  لصت  مل  اموي و  نيرشع  نم  براقي  ام  ةدم  فيزن  اهل  لصح  تاوخألا  ىدحإ 

نودب7- يه  ةجاحلل و  ةمداخ  امهل  انبلج  دـق  نسلا و  يف  ناريبك  يدـلاو  رابكلا و  يتوخإ  كلذـك  يتنيدـم و  جراخ  ةـفيظو  يل  انأ  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  مرحم 

لبق8- ريبكلا و  يخأ  انأ و  يتلافك  تحت  اهدالوأ  تناك و  ةنـس و  ةرـشع  ثالث  لبق  مهدلاو  يفوت  دـق  ملحلا و  اوغلب  دالوأ  ةـسمخ  اهل  تخأ و  يل 
مل هنأ  ملعلا  عم  ةاكزلا  هيف  بجت  لهف  لوحلا  هيلع  لاح  دـق  اهدالوأل و  اهل و  نكـسم  ءارـشل  لاـملا  نم  غلبمب  ريخلا  لـهأ  ضعب  عوطت  ةـنس 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  لاملا  اذه  نم  ذخؤي 

عمجأ و9- لهف  يتنيدم  ىلإ  دوعأ  لطعلا  ةعمجلا و  مايأ  رتموليك و  نوسمخو  ةئمثالث  ةفاسم  يتنيدم  دعبت  اهيف و  سردأ  ةـعماجلا و  يف  ميقم  انأ 
ظفح عمتسأ  ةعماجلا ؟  يف  ميقم  انأ  ةالصلا و  رصقأ 

303b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.03  ) ( 360  )  ( 201  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58819
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58819
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58820
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58820
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58821
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58821
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58822
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58822
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58823
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58823
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3873
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3873
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58824
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58824
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58825
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58825
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58826
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58826
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58827
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58827
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58828
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58828
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58829
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58829
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58830
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58830
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58831
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58831
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58832
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58832
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3874
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3874
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 :- تايوتحملا  

نم1- اهذخأت  يتلا  قاروألاب  ظفتحت  تناك  اريثك و  اهانحـصن  دق  ةلكـشم و  يأ  دنع  مهيلإ  بهذت  تاجاحلا و  مهنم  بلطت  ءايلوألاب و  نمؤت  يتدلاو 
اذام ينوهجو  ينتعطاق  يلع و  تبضغف  اهتفلتأ  مث  ةمرحملا  ءايشألا  قاروألا و  كلت  عمجب  تمق  ءايلوألا و  ءالؤه  دنع  اهيلإ  بهذت  يتلا  نكامألا 

ظفح عمتسأ  ةلصلل ؟  اعطاق  نوكأ  له  لعفأ و 

موقأ2- اهدـعب  ارهظ و  ةـيناثلا  ةـعاسلا  ىتح  ةـسردملا  يف  راهنلا  ءانثأ  لمعأ  يننأ  ثيح  نآرقلا  ةءارقل  تقو  يدـنع  نوكي  ةـسردم و ال  لمعأ 
ظفح عمتسأ  نآرقلا ؟  أرقأ  مأ  يسورد  دادعإ  يف  ةرصقم  نوكأ  لهف  ةريثك  داوم  يعم  مونلا و  ينبلغي  نأ  ىلإ  تيبلا  يف  سورد  دادعإب 

ءارـش3- لجأل  يجوز  ةقفاومب  ترفاس  ينأ  ملعلا  عم  أطخ  يدالوأو  يجوز  نع  اديعب  يلمع  لهف  اهل  رفوم  نكـسلاو  ةكلمملا  يف  لمعت  ةسردم 
ظفح عمتسأ  مكحلا ؟ امف  يدالوأل  تيب 

مل4- هيدـلاو و  ةرايزل  رـضحي  ملف  ايدام  روسيم  هنأ  عم  هنم  اوأربت  اوتام و  مهنأ  ثيح  زئاج  هيدـلاوب  رابلا  ريغ  محرلل و  عطاقلا  لاخلا  ةراـيز  لـه 
ظفح عمتسأ  هترايزب ؟  موقأ  لهف  ضيرم  نآلا  وه  جحي و  مل  يلصي و  هنأب ال  املع  مارح  مأ  لالح  هترايز  لهف  مهتزانج  رضحي 

ةالصلل5- اريثك  هتحصن  دق  مأ ال و  الوغشم  ناك  ءاوس  تيبلا  يف  ةالـصلا  ىلع  ظفاحي  لب  دجـسملا  يف  يلـصي  هنكل ال  بيط و  جوز  اهل  ةجوزتم 
ظفح عمتسأ  ههاجتا ؟  لعفت  نأ  اهيلع  اذامف  ىرخأ  انايحأ  ضفري  انايحأ و  بيجتسيف  ةعامجلا  عم 

ظفح6- عمتسأ  يسركلا ؟  ىلع  مأ  ضرألا  ىلع  ةالصلا  لضفأ  امهيأف  يسركلا  ىلع  اهيلصأ  لفنلا  نكل  ةفقاو و  انأ  ةضيرفلا و  يلصأ  انأ 

ظفح7- عمتسأ  دوجسلا ؟  عوكرلا و  يف  ةوالتلا  عطق  عم  مأ ال  ةعاذإلا  يف  ئراقلا  ةعباتم  الفن  مأ  اضرف  تناك  ءاوس  ةالصلا  ءانثأ  زوجي  له 

ىلع8- قبطنت  دجسملا  رضح  نمل  ةبـسنلاب  يهنلا  لهو  دجـسملا  ىلإ  تارـضاحلا  رجأ  لداعي  عايذملا  نم  ءاسنلل  ةبـسنلاب  ةبطخلا  عامـس  له 
ظفح عمتسأ  ةرشوش ؟  ثدحي  هبناجب و ال  يذلا  عم  ملكتي  الثم و ال  ىصحلا  سمي  نأب ال  لزنملا  يف  عماسلا 

ةالصلا9- تقو  هتوفي  نأ  يشخ  ةالصلا و  يف  ارخأتم  دبعلا  ناك  اذإ  ةصاخ  ضرفلا  دعب  ام  ىلإ  ةلفانلا  حبصلا  يتعكر  رخؤي  نأ  ملـسملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح10- عمتسأ  ةالصلل ؟  ءوضو  ىلع  ناك  اذإ  اهبرش  وأ  اهلكأ  دعب  ضمضمتي  نأ  ملسملا  ىلع  بجي  يتلا  تابورشملا  تالوكأملا و  عاونأ  يهام 

ظفح11- عمتسأ  ةالصلا ؟  نم  لوألا  دهشتلا  يف  ءاعدلا  زوجي  له 

304a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.44  ) ( 402  )  ( 286  ) 

 :- تايوتحملا  

لهف1- الاير  نيرشع  ةنس  دعب  تالاير و  رـشع  الثم  نآلا  اهرعـس  نأب  ملعلا  عم  ةنـس  ةدم  ىلإ  اهنمث  فعـضب  ريعـشلا  وأ  حمقلا  ةدام  عيب  مكحام 
ظفح عمتسأ  ابر ؟  كلذ  ربتعي 

لهف2- دالوألا  ةيبرت  ةيلزنملا و  لامعألاب  رذتعتف  تارم  ةدع  ةالصلاب  اهرمآف  يلصت  اهنكل ال  ناضمر و  موصت  يتلا  ةجوزلا  مكح  ام  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  اهقيلطتب ؟  موقأ 

ظفح3- عمتسأ  حئابذلا ؟  مهل  نورحني  كلذ و  لثم  دالوألا و  باجنإ  لجأل  وأ  نيعم  ضرم  نم  ءافشلا  دصقب  خويشلا  روبق  نوروزي  نيذلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ءيشب ؟  هرضي  اذه  له  اهيف  براقأ  هل  دجوي  يتلا ال  دالبلا  كلتب  نفدي  هبراقأ و  هلهأ و  نع  ةديعب  دالب  يف  تومي  يذلا 

ىدأ5- له  ردن  مل  موصي و  يلـصي و  ناك  لقاعلا و  ةـلماعم  لماعي  لقعلا و ال  لتخم  ناك  تنب و  دـلو و ال  هل  سيل  يتدـلاو و  براقأ  دـحأ  يفوت 
ظفح عمتسأ  ههاجتا ؟  لعفن  اذامف  مأ ال  جحلا  ةضيرف 

بيط6- لمع  نم  هب  موقي  ناك  ام  هل  بستحي  له  ةالصلل  لج  زع و  هللا  هاده  اذإ  نكل  هيلع و  رجؤي  هب ال  موقي  ام  عيمج  ةالصلا  كرات  نأب  انعمس 
ظفح عمتسأ  ةالصلاب ؟  همازتلا  خيرات  نم  لامعألا  يف  كلذ  أدبي  مأ  هيف  يلصي  ناك ال  يذلا  تقولا  يف 

اذه7- لهف  ةقدص  اهنأب  نولوقي  منغلا و  نم  ددع  وأ  لمج  وأ  ةرقب  حبذب  تيملا  لهأ  موقي  ةرسألا  نم  صخش  يفوت  اذإ  يه  تاداعلا و  ضعب  اندنع 
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ظفح عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا 

يذلا8- اذه  له  نيمويب  انلبق  موصت  ندـملا  لالهلا و  ىرن  امدـنع  الإ  موصن  كرابملا ال  ناضمر  رهـش  مودـق  دـنع  ةـيدابلا  يف  نحن  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  هب  موقن 

ةالصلا9- نهل  زوجي  لهف  ةفوشكم  ضرأ  امنإ  اعماج و  سيل  ةالصلا  ناكم  نأ  عم  لاجرلا  فلخ  ديعلا  ةالص  ءاسنلا  رضحت  ةالـصلا  ءانثأ  ديعلا  دنع 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  فلخ 

ظفح10- عمتسأ  رصعلا ؟  يف  برغملا  وأ  برغملا  وأ  حبصلا  تقو  يف  برغملا  ةالص  ءاضق  زوجي  له 

مايص11- انم  لبقت  ىتح  كلذ  لعفن  نولوقي  ةالصلا و  نوكرتي  ناضمر  رهش  ءاهتنا  دنع  ناضمر و  رهـش  مودق  دنع  ةالـصلا  أدبي  سانلا  نم  ضعبلا 
عمتسأ تاولصلا ؟  نم  مهتاف  ام  نوضقي  ناضمر و ال  يف  الإ  نولصي  مهنأب ال  املع  ةحيحص  مهتالص  له  مايصلا و  اذه  مهنم  لبقي  لهف  ناضمر 

ظفح

يف12- بغرت  يه  اهنوبـسب و  يتدلاو و  يف  نوملكتي  ام  اريثك  امه  امهل و  ريخلا  بحت  يتلا  يتدلاو  عم  لكاشم  امهنم  لصحي  ةـلاخ  لاخ و  يدـل 
كلذ و يف  مكيأر  امف  تاونس  عبس  ذنم  يدلاول  عطاق  يلاخ  اهعم و  ثدحتلا  اهتلباقم و  نوديري  مهنكل ال  محرلا و  ةعيطق  بحتال  اهنأل  مهتلص 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  يتدلاو  بجاو  وهام 

304b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.08  ) ( 325  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةئيس ؟  ةعدب  ةنسح و  ةعدب  كانه  له  ةعدبلا و  يف  ءاهقفلا  لاوقأ  يهام 

نأ2- امب  ةيلكلل و  اهباستنا  طقسي  فوسف  هب  تأت  مل  اذإ  هب و  نايتإلل  اتقو  ةيلكلا  اهل  تددح  دق  ايبط و  افشك  ةيلكلا  اهنم  تبلط  تايتفلا  ىدحإ 
هب باهذلا  اهمساب و  فشكلاب  اهل  ةليمز  تصوأ  دقف  فشكلا  اذه  راضحإ  عيطتست  ةيلكلا و ال  نع  ةديعب  ةسردم  يف  لمعب  ةطبترم  ةاتفلا  هذه 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهامف  ضرم  اهب  دجوي  ةميلس و ال  ةاتفلا  هذه  نأب  املع  لمعلا  اذه  مكح  امف  ةيلكلل 

ظفح3- عمتسأ  نهجاوزأل ؟  ةنيزلل  ةنولملا  ةقصاللا  تاسدعلا  مكح  يف  ايفاش  اباوج  ديرن 

تنذأتسا4- دق  صصح و  اهيدل  سيل  اهل و  ةليمز  ةرايز  وأ  ىرخأ  ةسردم  ةرايزل  ةرورض  نودب  يسردملا  ماودلا  ءانثأ  جرخت  دق  تاسردملا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ةرورض ؟  ريغل  وأ  ةرورضل  ةسردملا  فتاه  مادختسا  مكح  ام  اضيأ  لمعلا و  اذه  مكح  امف  اهل  تنذأف  ةريدملا  نم 

305a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 457  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيبرعلا ؟  ةغللا  ملكتي  نم ال  دجاسملا  ضعب  يف  دجوي  ثيح  ىرخألا  تاغللا  ىلإ  ةعمجلا  ةبطخ  ةمجرت  مكح  ام 

ففعتن و ال2- انك  دالوألا و  هب  معطن  ام  دـجن  انك ال  انايحأ  اهيف و  نكـسن  يتلا  ةقـشلا  راجيإل  يفكي  طيـسب ال  بتارب  لـمعي  يجوز  ةـلئاع و  نحن 
ةالصلاب نيمزتلم  اونوكي  نأ  طورشب  ةاكزلا  نوقحتسي  نمم  ءارقفلا  دحأ  فرعأ  تنك  نإ  ءايرثألا  نم  ةدحاو  موي  تاذ  ينتلأس  دحأ و  انب  رعشي 

لاملا ةبحاص  تبلط  مهفرعأ و  ءارقف  نيرخآ  سانأ  يتلئاع و  تدصق  معن و  اهل  تلق  انيلع و  قبطنت  طورـشلا  هذـه  يعرـشلا و  باجحلاب  و 
يلع لهف  ءارقف  اننأب  فرعت  نأ  ييحتـسأ  يننأل  انمـسا  ركذ  نودب  يتلئاع  اهل  تركذ  بسانلا و  غلبملا  ديدحتل  اهددع  ةلئاع و  لك  مسا  ةفرعم 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ 

ظفح3- عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا  اذه  لهف  نيملسملا  تاومأل  مث  نيدلاولل  مث  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  دمحم  انيبنل  هيدهأ  نآرقلا و  أرقأ  انأ 
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هذه4- ددـع  فرعأ  يننأ ال  ملعلا  عم  يتمذ  أربت  ىتح  نآلا  يلع  اذامف  رذـع  نودـب  كلذو  اهمـصي  مل  ناضمر  نم  مايأ  هتتاف  هنأ  لوقي  مزتلم  باش 
ظفح عمتسأ  مايألا ؟ 

روهش5- ةعضبب  دجسملا  ءانب  لمتكي  نأ  لبق  ةأفاكملا  هذه  هل  تفرص  دق  ةيرهـش و  ةئفاكم  هل  فرـصت  تناك  نذؤم و  ةفيظوب  لمعي  بيرق  يل 
ربتعي له  دجسملا  ءانب  لمتكي  نأ  لبق  هل  تفرص  يتلا  ةأفاكملا  لوح  مكتليضف  يأر  امف  تاقوألا  ضعب  رخآ  دجـسم  يف  نذؤي  هنأب  ملعلا  عم 

ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  امارح  ناك  اذإ  مارح و  لاملا  اذه 

ظفح6- عمتسأ  لاعفألا ؟  هذه  مكح  امف  ةحتافلا  ةءارق  اضيأ  روبقلا و  دنع  نآرقلا  ةءارق  اهنم  انعمتجم  يف  ةرشتنملا  تاداعلا  ضعب  كانه 

عفني7- كلذ  نأب  مهنم  انظ  روبقلا  دنع  نآرقلا  ةءارق  نم  اونهتما  سانأل  لاملا  نم  اغلبم  نوعفدي  ةـعمج و  موي  لك  نوتأي  سانلا  نم  ضعب  كانه 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  هذه  لهف  ىتوملا 

يموي8- تلمكأ  مويلا و  كلذ  يف  امئاص  تنك  ةـيلمعلا و  ءارجإل  يبط )  ردـخم  اجنب (  تذـخأ  سأرلا و  يف  ةطيـسب  ةـحارج  ةـيلمع  يل  تيرجأ 
ظفح عمتسأ  ةداعإلا ؟  يلع  بجي  مأ  حيحص  مايصلا  اذه  لهف  ةيلمعلا  دعب  امئاص 

305b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 452  )  ( 341  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هتيب ؟  هاجتاب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ىلع  مالسلا  ءانثأ  ءاعدلا  ديلا و  عفر  زوجي  له 

ملـس و2- هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  تيبب  طيحملا  رادجلاب  مهيديأ  نوحـسمي  جورخلا  دنع  ةالـصلا و  نم  ءاهتنالا  دـعب  نيلـصملا  نم  ةـلق  ىرأ 
ظفح عمتسأ  ءالؤهل ؟  حصنلا  وجرن  كلذك  ناك  اذإ  عدبلا و  نم  اذه  له  مههوجو  مهرودص و  نوحسمي 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  هيلع  له  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  تيب  ىلإ  هجتم  وه  هيلجر و  دم  نآرقلا و  ةءارقب  صخش  ماق  اذإ 

نوكي4- نينمؤملا  بيـصي  يذلا  باذعلا  بصنلا و  له  باذع )  بصنب و  ناطيـشلا  ينـسم  ينأ  هبر  ىدان  ذإ  بويأ  اندـبع  ركذاو  ىلاعت (  هللا  لاق 
ظفح عمتسأ  نيطايشلا ؟  سم  نم  نوؤربم  لسرلا  ءايبنألا و  سيلأ  كلذك  ناطيشلا و  هردصم 

ضئارفلا و5- ىلع  ظفاحأ  عاطتسملا و  ردق  يـصاعملا  نع  داعتبالل  يدهج  لذبأ  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  بحأ  هللا و  بحأ  باش  انأ 
ظفح عمتسأ  سواسولا ؟  هذه  نم  صالخلل  ليبسلا  فيكف  ديدشلا  قلقلا  يل  ببس  يتديقع و  يف  ينككشي  ساوسو  ينباتني  نكل 

ةـصصختملا6- بتكلا  ضعب  يهام  ةريـصب و  ىلع  هللا  دبعي  ىتح  اداقتعا  وأ  الاوقأ  الامعأ و  تناك  ءاوس  ةلملا  نم  جرخت  يتلا  رومألا  ضعب  يهام 
ظفح عمتسأ  ديحوتلا ؟  رومأ  يف 

ظفح7- عمتسأ  تامملا ؟  ةنتفب  دوصقملا  ام  تامملا "  ةنتف  ايحملا و  ةنتف  نم  كب  ذوعأ  ينإ  مهللا  هتالص "  يف  ناسنإلا  وعدي 

306a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.00  ) ( 386  )  ( 186  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  طقف ؟  نيملسملل  وه  مأ  نيملسملا  ريغ  نيملسملل و  نوكي  ركنملا  نع  يهنلا  فورعملاب و  رمألا  له 

نأ2- مأ  ةمايقلا  موي  اهنع  لأسأ  لهف  لعفأ  مل  نإ  مالـسإلل و  اهوعدأ  نأ  يلع  بجاولا  نم  لهف  ةملـسم  ريغ  ةاتف  لمعلا  مكحب  يعم  تدجو  اذإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  نيرداق  نينيعم  سانأل  ةوعدلا 

ظفلتي3- نأ  ينعي  اهتءارق  له  ةنجلا )  هل  تبجو  ةالص  لك  ربد  يسرك  ةيآ  أرق  نم  هيف (  لوقي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ثيدح  كانه 
ظفح عمتسأ  اذام ؟  مأ  طقف  ناسللا  ىلع  اهب 
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نع4- نوليمي  وأ  نوذـشي  امدـنع  شارفلاب  انجاوزأل  رجهلا  يأ  عجاضملا )  يف  نهورجها  و  ةـميركلا (  ةـيآلا  قيبطت  ءاـسنلا  نحن  اـنل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  لعفن ؟  اذام  مأ  ميلسلا  قيرطلا 

عمتسأ5- كلذ ؟  يف  ءيـش  امهيلع  لهف  اهميلعت  لمكت  نأ  دوت  ةجوزلا  نأل  كلذ  رثكأ و  وأ  ةنـس  ةدـمل  دالوألا  باجنإ  الجؤي  نأ  ىلع  اقفتا  ناجوز 
ظفح

نعمتجي6- مهيلإ و  ةوسنلا  يتأت  ايمويف  ةريثك  ةـبيغ  لـصحي  تيبلا و  يف  مهعم  نـآلا  شيعت  يه  اـهتمع و  نبا  نم  تجوزت  ةـملعتم  ةـقيدص  يل 
بهذت مهكرتت و  وأ  ملكتت  نأ  نود  مهمالكل  عمتست  ةسلاج  ىقبت  نأ  امإ  اهنإف  يتقيدص  امأ  مهرـش ،  نم  ادحأ  اوكرتي  الف  سانلا  ىلع  ثيدحلاب 

ظفح عمتسأ  ريخلا ؟  ىلإ  اهودشرأ  حيحص ،  اهلمع  لهف  اهيف  سلجت  اهتفرغ  ىلإ 

سولجلل و7- عجرأ  مأ  ةعكرلا  لمكأ  له  ةلاحلا  هذه  يف  يلع  اذامف  ةثلاث  ةعكر  تدزف  تيـسن  دهـشتلا  دـعب  رجفلا و  ةالـص  الثم  يلـصأ  تنك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ملسأ ؟ 

ملاظلل و ال8- لهمي  لج  زع و  هللا  نأب  كلذ  مهنم و  هللا  ماقتنا  هريغ و  ابر و  نم  ةئيس  لامعأ  نم  نولمعي  اوناك  امب  ىتوملا  صاخشألا  ركذ  له 
ظفح عمتسأ  مارحلا ؟  وأ  ةبيغلا  نم  ءيش  هيف  مسالاب  مهركذ  له  مهيلع و  طخستلا  مهب و  رابتعالا  مهركذ و  لمهي و 

عمتسأ9- هنم ؟  حـصأ  وه  نم  دوجو  عم  مامإ  وه  هسفنل و  بحي  ام  مهل  بحي  سانلا و ال  مؤي  يذـلا  صخـشلا  ةالـص  يف  يعرـشلا  مكحلا  وهاـم 
ظفح

ظفح10- عمتسأ  فحصملاب ؟  فلحت  نأ  الوق و  هللاب  فلحت  نأ  نيب  قرفلا  ام 

306b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 387  )  ( 241  ) 

 :- تايوتحملا  

اذإ1- ملسملا  رجؤي  له  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ثيداحأ  ةعمجلا  موي  مهب  ةبطخلا  ةالـصلا و  يف  سانلاب  ةمامإلا  لضف  يف  درو  له 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  لثم  لعف 

؟ 2- حيحـص اذه  له  ةالـصلا  ميقي  لجـسملا و  قلغي  كلذ  دعب  لجـسملاب و  ةالـصلا  تيقوت  بسح  نذؤي  نآرق و  طيرـش  عضي  ةيرقلاب  مامإ  اندنع 
ظفح عمتسأ 

ىلع3- ىضم  ةيداملا و  هتلاح  فرعأ  ءانبلا و  اذه  ءارج  نم  ةريثك  نويد  هيلع  لاملا و  نم  اريبك  اغلبم  هتـضرقأ  دق  هب و  اصاخ  الزنم  ينبي  يبيرق 
ظفح عمتسأ  ةاكز ؟  ضرقلا  اذه  يف  له  لاومألا ،  كلت  نع  ةاكزلا  جرخأ  مل  نيتنس و  نم  براقي  ام  كلذ 

رعشلا4- طقاست  لثم  اهرعش  صق  ىلإ  رطضت  ةأرملا  لعجي  ببس  كانه  نكي  مل  لاجرلاب و  هبشت  صقلا  يف  نكي  مل  اذإ  رعـشلا  صق  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ريغ  و 

يف5- يتاوخأ  ضعب  دنع  بهذأ  امدنع  نكل  رجـضتلا و  اهل  رهظأ  اهمامأ و ال  ففأتأ  ةعرـسب و ال  اهبلط  تيبل  ارمأ  ينم  تبلط  املك  ةدلاو  يدنع 
ظفح عمتسأ  نيدلاولا ؟  قوقع  نم  اذه  ربتعي  لهف  ادج  ريثك  هبلطت  ام  نأب  يتدلاو  نم  نهل  وكشأ  هللا 

اهيف6- عجارأ  ةـقيرط  ىلع  ينولدـت  نأ  مكنم  وجرأ  لعفأ  اذامف  هاسنأ  ظفحلا  لواحأ  املك  هنم و  اـضعب  تيـسن  يننكل  ميركلا و  نآرقلا  تظفح 
ظفح عمتسأ  هاسنأ ؟  ميركلا و ال  نآرقلا 

قطانملا7- تاداع  نع  فلتخت  ةيفيرلا  قطانملا  تاداع  ةدـحاو و  ةرـسأك  نوربتعي  ثيحب  ةـيفيرلا  قطانملا  اصوصخ  ءاسنلاب و  لاجرلا  طالتخا 
ظفح عمتسأ  ةدافإ ؟  اذه  يف  وجرن  ةيرضحلا 

نم8- ةدملا  مك  اهيف و  ةالـصلا  رـصق  زوجي  له  رتموليك  نينامثو  نيتئم  دعب  ىلع  ةعاضبلا  لقنأ  يـساسألا و  ردصملا  اهنم  لقن و  ةرايـس  يدنع 
ظفح عمتسأ  مايألا ؟ 

ظفح9- عمتسأ  هيلع ؟  ةالصلا  نم  ملسملا  عنتمي  لهف  يلصي  تيملا ال  نأب  نظلا  ىلع  بلغ  اذإ 

307a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 419  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيديلا ؟  عفر  ريبكتلا و  ثيح  نم  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةدراولا  ةزانجلا  ةالص  ةفص  يهام 

نم2- افوخ  كلذ  يل و  حمسي  يسولج  عضوم  ناك  اذإ  الإ  كروتأ  يننكل ال  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةحيحص  ةنـس  كروتلا  نأب  ملعن 
ظفح عمتسأ  ينوديفأ ؟  سولجلا  يف  نيملسملا  يذؤأ  نأ 

ظفح3- عمتسأ  ربنملا ؟  ىلع  مامإلا  ةعمجلا و  ةبطخ  ءانثأ  سطاعلا  تيمشت  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  اهلبق ؟  مأ  ةبطخلا  ءانثأ  ءابتحالا  نع  يهنلا  له 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟  عقي  فوخلا  ةرطيس  تحت  يذلا  رذنلا  لهو  هترافك  يهام  مرحم و  مأ  هوركم  وه  له  رذنلا و  وهام 

ظفح6- عمتسأ  ةضيح ؟  ربتعت  رهشلا  سفن  يف  تءاج  اذإ  له  ىرخألا و  ةضيحلا  ةضيحلا و  نيب  ام  مايأ  لقأ  ام  ةضاحتسالا و  مايأ  ددع  مك 

بجي7- له  ةالـصلل و  رمألا  نالثتمي  امهنأب ال  املع  امهبرـض  بجي  مأ  برـضلا  نع  ءيزجت  نيغلابلا  تنبلاوأ  نبـإلل  ةبـسنلاب  ةالـصلل  رمـألا  لـه 
ظفح عمتسأ  امهل ؟  ابسانم  هدجأ  يذلا  تقولا  يف  امهظعأ  نأب  ىفتكي  مأ  ةالصلل  ضرف  لكل  امهرمأ 

ظفح8- عمتسأ  كلذل ؟  لثتمت  باجحلا و  سبلب  اهرمآ  يننأب  املع  يلع  مارح  اذه  له  لزنملا ،  يف  ةيباتك  ريغ  ةملسم و  ريغ  ةمداخ  يدنع 

ظفح9- عمتسأ  اهيلع ؟  ليلدلا  ام  كلذ و  ىنعم  ام  ببسلا "  صوصخب  ظفللا ال  مومعب  ةربعلا  ةرابع "  ءاملعلا  نم  عمسن  امئاد 

ظفح10- عمتسأ  هسفن ؟  ضيرملا  وأ  ضرملا  بحاص  نع  صخش  لأس  ول  اذام  هبحاص و  هيلع  رجؤي  ةقدص  ضرملا  نامتك  له 

307b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 422  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

ةجوز1- فذاق  نأ  ىلع  اليلد  اهيف  نأب  ةرخآلا )  ايندلا و  يف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومري  نيذـلا  نإ  ةـميركلا (  ةـيآلا  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  انوهجو ؟  دبعلا  بات  اذإ  حوتفم  ةبوتلا  باب  سيلأ  هل  ةبوت  ملس ال  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا 

حبـصأ2- لمعلا و  نع  هدعقأ  ضرمب  بيـصأ  دق  ةكرـشلا  هذهل  سـسؤملا  ناك  تاونـس و  ةدعل  بساحمك  تاكرـشلا  ىدحإ  يف  افظوم  تلمع 
الهج و لمعلا  ءادأ  يف  ينم  ريـصقت  لصح  دق  هلامعأ و  عيمجب  ةـثرولا  دـحأ  لكوف  زييمتلا  ريكفتلا و  ىلع  ةردـق  هيدـل  نكي  مل  لقعلا و  لتخم 

ينحابأ دق  يعرشلا و  ليكولا  نم  تللحت  ةسسؤملا  بحاص  ةافو  دعب  يهنلا و  رمألا و  يف  كلاملا  ماقم  موقي  ليكولا  نأ  نظأ  تنك  انايسن و 
نم للحتأ  نأ  ينمزلي  لهف  ينم  لصح  يذلا  ريثكلا  ريـصقتلا  يف  ملألا  نزحلا و  نم  ءيـش  يـسفن  يف  لاز  هنأ ال  الإ  ريـصقت  أطخ و  لك  نع 

ظفح عمتسأ  يتمذ ؟  أربتل  لعفأ  اذام  ةثرولا و  عيمج 

ظفح3- عمتسأ  عرشلا ؟  يف  لصأ  قارشإلا  ةالصل  له 

ظفح4- عمتسأ  لفسألا ؟  مث  ىلعألا  ىلع  حسمي  له  رخآ  ابروج  سبل  ثدحأ و  مث  ةلماك  ةراهط  ىلع  نيبروجلا  سبل  نم 

ظفح5- عمتسأ  ةمتاخلا ؟  دنع  ركذلا  ةرمث  يهام 

ظفح6- عمتسأ  ىرخألا ؟  نذألا  يف  ةماقإلا  دولوملا و  نذأ  يف  ناذألا  ةحص  ام 

ظفح7- عمتسأ  عورشم ؟  وه  له  ةقيقعلا  ماظع  عيطقت  مدع 

لهف8- هللا  اهجرف  هلل  دمحلا  لاملا و  ىلإ  ةجاح  ةدش و  تقولا  كلذ  يف  ةأرملا  كلت  ىتأ  هنأب  املع  هنم  جـحلا  زوجي  ةاكزلا  وأ  ةـقدصلا  لام  له 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هنم  جحت 

عمتسأ9- اهريغ ؟  نيلزافلا و  لثم  تاميركلا  ىلع  ةءارقلا  زوجت  له  يرهـشلا و  رذعلا  ءانثأ  هيف  ئرقملا  تيزلا  وأ  ءاملا  لمعتـسأ  نأ  زوجي  له 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3881
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3881
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58894
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58894
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58895
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58895
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58896
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58896
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58897
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58897
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58898
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58898
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58899
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58899
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58900
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58900
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58901
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58901
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58902
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58902
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58903
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58903
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3882
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3882
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58904
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58904
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58905
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58905
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58906
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58906
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58907
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58907
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58908
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58908
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58909
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58909
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58910
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58910
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58911
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58911
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58912
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح

ظفح10- عمتسأ  نيعم ؟  بهذمب  طبترم  اذه  له  هدعب  برغملا و  ناذأ  لبق  دجسملا  ةيحت  يف  اذام 

ظفح11- عمتسأ  نآرقلا ؟  ةباتكل  وأ  حبذلا  يف  ىنميلا  لامعتسا  نسحي  يذلا ال  صخشلل  كلذ  ىرسيلا و  ديلا  لمعتسأ  نأ  يل  زوجي  له 

ةيدعملا و12- ةحرقلاب  باصم  كنأب  يل  لاق  صحفلا و  دصقب  بيبطلا  ىلإ  تبهذ  يـضاملا  ناضمر  رهـش  يف  تغلب و  نأ  ذـنم  ناضمر  تمـص  انأ 
ءاش نإ  مداقلا  ناضمر  موصأ  لهف  ءيـشب  سحأ  مل  ةاناعم و  نودب  ناضمر  رهـش  تلمكأ  تمـص و  يننكل  ىفـشأ و  ىتح  موصلا  نم  ينعنم 

ظفح عمتسأ  يننوهجوت ؟  اذامب  ءيشي و  سحأ  يننأب ال  املع  هللا 

ضعب13- ءارـش  اندرأ  عادولا  فاوط  ءادأ  لبق  نكل  ةلوهـس و  رـسي و  لكب  جحلا  كسانم  انيدأ  جحلا و  ةضيرف  ءادأب  ةيـضاملا  ةنـسلا  يف  انمق  دقل 
الإ انم  ناك  امف  فاوطلا  دعب  ةكم  نم  مزاول  وأ  تاجاح  يأ  ءارـش  نم  سأب  هنأ ال  اهيف  ىوتف  ةءارقب  ماق  نم  كانه  نكل  ةـكم و  نم  تايجاحلا 
؟  حيـضوتلا عم  ءيـش  كلذ  يف  انيلع  لهف  ةـعاس  ثلث  ىوس  انم  كلذ  قرغتـسي  مل  مزاوللا و  كلت  ءارـشل  اـنبهذ  مث  عادولا  فاوطب  اـنرداب  نأ 

ظفح عمتسأ 

مث14- ءايحلا  هبلغ  ةالصلا و  يف  رمتسا  هنكل  كلذ و  نقيت  هنإ  لب  ثدحلا  هنظ  ىلع  بلغ  ءيشلا و  ضعب  هنم  جرخ  ةعامج و  يف  امامإ  ىلص  لجر 
ظفح عمتسأ  تاونس ؟  نامث  ذنم  اذه  ةمذلا و  أربي  فيك  جرخملا و  ام  نآلا  داعأ و  ةالصلا  دعب 

308a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 363  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

اضرأ1- هنبال  ىرتشا  دق  هدعب و  مأ  جاوزلا  لبق  ءاوس  ةقفنلا  يف  تنبلا  نبالا و  نيب  قرفي  وه ال  اوجوزت و  دق  مهلك  تانب  نبا و  هل  رـسوم و  دلاو 
ملعلا عم  ةقرفتلا  هذهب  دلاولا  اذه  مثأي  لهف  لالدلا  هل  اذه  خألا  ءيـش و  بألا  ةيحان  نم  نهـسفنأ  يف  ندـجي  تانبلا  لعج  امم  همـساب  اهبتك  و 

ظفح عمتسأ  هنيد ؟  رومأب  ملاع  دلاولا  اذه  نأب 

ظفح2- عمتسأ  رثكأ ؟  وأ  قئاقد  عضبب  تقولا  جورخ  دعب  ناذألا  حصي  له 

دقعلا3- ىهتنا  ةرامعلا و  نم  بيرق  دجسملا  نأ  امب  هدالوأ و  وه و  ةعامجلا  عم  يلصي  تاونس ال  ثالث  ثكم  يلصي و  دحاول ال  ةرامع  رجأ  يدلاو 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  جرح  يدلاو  ىلع  لهف  يلصي  هنأل ال  لجرلا  اذه  دقع  ددجت  يدلاول ال  تلقف  دقعلا  اذه  ديدجت  ديري  يدلاو و  نيب  هنيب و 

؟ 4- ةـلبقلا هاجتا  وه  طقف و  دجـسملا  رادـج  دجـسملاو  ةربقملا  نيب  لصافلا  نأب  املع  اهيف  ةالـصلا  انل  زوجي  له  رباقم  دجـسملا  راوجب  دـجوي 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  ةعامجلا ؟  عم  مامإلا  ءارو  ةين  نودب  ةالصلا  زوجت  له 

ليم6- هل  مهعم و  ةـماقإلا  ىلع  ينربجي  يجوز  نإ  ثيح  يلهأ  ببـسو  يقح و  راكنإ  يجوز و  دانع  ببـسب  ةريثك  ةـيعامتجا  لكاشم  نم  يناعأ 
ةأرما هتدلاو  نأ  ثيح  هتدلاو  هدلاو و  وه  ليملا  اذه  ببـس  رومألا و  نم  رمأ  يأ  يف  ةـشقانملا  يل  قحي  هلهأل و ال  ءيـش  لكف  هلهأ  ىلإ  ريبك 

ظفح عمتسأ  ةلكشملا ؟  هذه  يف  يلع  بجي  اذام  ةطلستم 

ظفح7- عمتسأ  اهنبا ؟  لام  وه  اذه  نأ  ةجحب  ءاشت  ام  ذخأت  نأ  اهبايغ و  لاح  يف  دلولا  ةجوز  ةفرغ  لخدت  نأ  جاوزلا  مأل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  مهترايزب ؟  موقي  مهلصي و  نأ  جوزلا  ىلع  بجاولا  محرلا  نم  ةجوزلا  لهأ  له 

هذـه9- يف  ءاسنلاب  يماتيلا  ةـقالع  ام  ةـيآلا و  ءاسنلا )  نم  مكل  باط  ام  اوحكناف  ىماتيلا  يف  اوطـسقت  الأ  متفخ  نإ  و  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟ 

مـسق10- ماعطلل و  مسق  نيمـسق  ىلإ  تمـسق  ةريبك  ماعط  ةلاص  دهعملا  اذه  يف  دجوي  انتقطنم و  نع  نيدـيعب  دـهاعملا  دـحأ  يف  ةـبلط  نحن 
لهف مادقألا  ىلع  ايـشم  قئاقد  عبـس  يلاوح  انع  دعبي  ةـقطنملا  يف  دجـسم  دوجو  عم  ءزجلااذـه  يف  يلـصن  امهنيب و  زجاح  دوجو  عم  ةالـصلل 

نم مسقلا  اذـه  ىلع  قلطن  اذام  دجـسملا و  ماقم  موقي  له  مسقلا و  اذـه  يف  رجأ  انل  اهتاقوأ  يف  انم  مامإ  عم  ةـعامج  اهيلـصن  يتلا  اـنتالص 
ظفح عمتسأ  ىلصملا ؟ 
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رعـس11- نوكي  داصحلا  مسوم  يف  حمقلل  يرتشملا  مالتـسا  دنع  نكل  تاريل  نامث  غلبمب  راذبلا  لبق  حمقلا  نم  وليك  نورتشي  سانلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  فلسلا ؟  طورش  يهام  اذهب و  يراصم  ذخأي  ةريل و  حمقلا 11  نم  وليكلا 

308b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 370  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  

لوصحم1- يف  ةراضلا  شئاشحلا  باشعألا و  روذبلا و  ضعب  نم  صلختي  يكل  ةنـس  لك  يف  ريعـشلا  حـمقلا و  مسوم  نم  ىقبتي  ام  قرحي  هنأب 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  اذه  له  كلذب  روبجم  وه  قرتحتف و  تارشح  لمن و  ضرألا  يف  نأب  فرعي  هنكل ال  حمقلا و 

نم2- ةـيلاخلا  ةـيربلا  تاهزنلا  يف  وأ  كلذ  وحن  جاوز و  تالفح و  نم  ةـيئاسنلا  تاعمجتلا  يف  باقنلا  اـنايحأ  عقربلا و  سبلأ  يننأـب  يتداـع  نم 
يننإف قوسلا  ىلإ  باهذلا  دـنع  وأ  لاجرلاب  رورملا  لزنملا و  نم  جورخلا  لاح  يف  وأ  لاجر  ةرـضحب  نوكأ  امدـنع  امأ  بناجألا  لاجرلا  دوجو 

ظفح عمتسأ  يننوحصنت ؟  اذامف  هسفن  يف  ةنيز  ناك  اذإ  هلمكأب  هرتسل  وأ  ينيع  رتسل  ءاطغ  باقنلا  عقربلا  ىلع  لدسأ 

يلع3- يدلاو  حاحلإل  كلذ  ناضمر و  رهش  مايص  نم  نكمتأ  مل  ضيحلاب  فيلكتلا  نس  تغلب  دق  تنك  يرمع و  نم  ةعبارلا  نس  يف  تنك  امدنع 
ةيحصلا و يتلاحل  ارظن  موصأ  نأ  عيطتسأ  تنك ال  اذإف  رهشلا  كلذ  مصأ  مل  تاونس و  رشع  لبق  اذه  ةريغص و  يننأب  مهنم  انظ  مايصلا  مدعب 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ءاضق  بوجوب  فرعأ  نكأ  مل  يننأب  املع  يلع  بجي  اذامف  عضرم  انأ 

عمتسأ4- ناريجلا ؟  نم  تيبلا و ال  يف  اهاوس  دحأ  دجوي  هنأب ال  املع  اهحبذـب  موقت  يتلا  ةـحيبذلا  نم  لكؤي  له  مارح و  مأ  لالح  ةأرملا  حـبذ  له 
ظفح

روبقلا5- ةرايز  نع  مكتيهن  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  للحت  ىرخأ  مرحت و  ثيداحأ  كانه  ءاسنلل و  ةبسنلاب  روبقلا  ةرايز  زوجت  له 
عمتسأ يجوز ؟  ةدلاو  ةرايز  يف  بغرأ  انأ  ةنجلا و  ةحئار  مشت  رباقملا ال  روزت  يتلا  ةأرملا  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  اهورزف و 

ظفح

لجر6- هنأب  ملعلا  عم  مارح  اذـه  لهف  هتروع  ىرأ  يننأل  مارح  اذـه  نأب  نولوقي  سانلا  ضعب  يجوز و  دـلاو  ليـسغتب  انأ  موقأ  يجوز  دوجو  مدـعل 
ظفح عمتسأ  هسفن ؟  ةمدخ  عيطتسي  نسلا و ال  يف  ريبك 

انأ7- زوجي و  كلذ ال  نأب  يملع  عم  لزنملا  يف  انعم  يجوز  يوخأ  مامأ  يهجو  نع  فشكأ  رارطـضالا  تحت  نكل  يمالـسإلا و  يزلاب  ةـبقنم  اهنأب 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  ينوحصناف  تقولا  لوط  يهجو  يطغأ  نأ  يلع  بعصي  لزنملا و  لخاد  ةفرغ  يف  ميقأ 

ظفح8- عمتسأ  مارح ؟  مسالا  اذه  لهف  ميركب  هيمسأ  نأ  ديرأ  لفطب  هللا  ينمركأ  نإ 

لبق9- لخدي  ةـنيدملا  يف  برغملا  نأب  اناظ  ترطفأف  ةـكم  يف  نذؤملا  نذأ  ةـنيدملا  برق  ناضمر و  يف  ةـنيدملا  ىلإ  ةـكم  نم  ارفاسم  تنك 
ظفح عمتسأ  مويلا ؟  اذه  يف  يموص  ديعأ  مأ  حيحص  يمايص  لهف  ةكم 

بيترتب10- أرقأ  امئاد  يننأل  قلعلا  وأ  قاقـشنالا  لثم  ةدجـس  اهيف  ةروس  أرقأ  مامإلا  فلخ  نوكأ  الثم و  رـصعلا  وأ  رهظلا  ةالـص  يف  نوكأ  امدـنع 
ظفح عمتسأ  مكحلا ؟  امف  دجسأ  فحصملا و ال 

انأ11- تيلصف  يعم  ىلص  ضرفلا و  يلصأ  يننأ  نظي  ناك  دجسملا و  جراخ  نم  صاخشألا  دحأ  ءاج  رهظلا و  ةالص  دعب  ةبتار  وأ  ةلفان  يلصأ  تنك 
ظفح عمتسأ  مكحلا ؟  امف  رهظلا  ةالص  لمكأ  وه  ةلفانلا و 

ظفح12- عمتسأ  شرفم ؟  نيرشع  فاحل و  نيرشع  ةدخم و  نيثالث  تيبلا  يف  دجوي  ثيح  فشانملا  لثم  تيبلا  ثاثأ  ىلع  ةاكزلا  بجت  له 

يف13- دهـشتلا  دعب  ءاعدلا  دنع  كلذب  مايقلا  لضفألا  لهف  هللا  لوسر  ىلع  مالـسلا  ةالـصلا و  هلل و  دمحلاب  حتتفي  نأ  ءاعدـلا  ةـباجإ  بابـسأ  نم 
ظفح عمتسأ  اضيأ ؟  دوجسلا  يف  ةالصلا و 

309a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 258  ) 
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 ( تياباغيم  3.13  ) ( 378  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

ليللا1- مايقك  ةحلاصلا  لامعألا  ىلع  ةموادملا  بحأ  انأ  و  لق )  نإ  اهمودأ و  هللا  ىلإ  لامعألا  لضفأ  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق 
لمعلا فيكف  ةسردملا  يف  نوكأ  مايألا  ةيقب  ةعمجلا و  سيمخلا و  موي  الإ  اهيلصأ  ىحضلا ال  ةالـص  نكل  ىحـضلا و  ةالـص  لفاونلا و  مايـص  و 

ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذهب 

ظفح2- عمتسأ  ةاكزلا ؟  كلت  رادقم  ملعي  وه ال  تاونس و  رورم  دعب  لمعي  فيكف  الهج  هرمث  ةاكز  دؤي  مل  لخن  هتيب  ناك  نم 

ظفح3- عمتسأ  ةحيحص ؟  روبقلا  لهأ  نع  اهركذ  يتلا  صصقلا  له  ميقلا و  نبال  حورلا  باتك  يف  مكيأر  ام 

مالسلا4- درأ  وأ  لوسرلا  ىلع  يلصأ  يتءارق و  عطقأ  له  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ىلع  ةالصلا  عمسأف  ميركلا  نآرقلا  أرقأ  نوكأ  امدنع 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ريغ  سطاعلا و  تمشأ  وأ 

لبق5- وه  له  ريخألا  ليللا  ثلثب  دوصقملا  امف  ايندلا  ءامس  ىلإ  لج  زع و  هللا  لزني  هيفف  ليللا  نم  ريخألا  ثلثلا  ءاعدلل  ةباجتـسإلا  تاقوأ  نم 
ظفح عمتسأ  نيتعاس ؟  وأ  ةعاسب  رجفلا  ناذأ 

ظفح6- عمتسأ  اهيف ؟  ةالصلا  زوجت  له  تاقوألا و  هذه  يف  اهركذت  ةالصلا و  نايسن  دنع  مكحلا  ام  ةالصلا و  نع  يهنلا  تاقوأ  ام 

سانلا7- ضعب  لاق  دق  مثإ و  هقحلي  نأ  ىـشخي  ةريثك و  بتاور  ملتـسا  دق  لمعلا و  فيك  هللا  ىلإ  بات  مث  هسورد  ءادأ  يف  رـصق  يذـلا  ملعملا 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  ءاش  نإ  كلذ  هرضي  لاملا و ال  تيب  نم  اذه  نأب 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  يفكي  لهو  راغصلا  دالوألا  هعم  بحطصي  نأ  يفكي  لهف  ام  ناكم  ىلإ  اهلصوي  نأ  دارأو  ةمداخ ) ) ةلاغش هدنع  ناك  نم 

ظفح9- عمتسأ  هددسن ؟  نأ  انمزلي  مأ  نيدلا  اذه  طقسي  لهف  يراقعلا  قودنصلل  ضرق  نم  ةيقب  هيلع  يدلاو و  يفوت 

ظفح10- عمتسأ  تالاوحلا ؟  قيرط  نع  ةكلمملا  جراخ  ىلإ  تارالود  ىلإ  ةكلمملا  نم  ةيدوعس  تالاير  ليوحت  مكح  ام 

هل11- لاقف  اهلـصأ  ىلإ  اهعجري  نأ  بحأ  ةئفاكم و  وأ  ابترم  اهيلع  ذخأ  سيردتلا و  نع  مايألا  ضعب  فلخت  دـق  ةـيليل و  ةـسردم  يف  صخـش  لمع 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  هلمع  لهف  اهب  قدصت  ماقف و  لوطت  دق  تاءارجإ  ذخأت  دق  ةلهس و  ةيلمعلا  ضعبلا 

309b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 400  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءوضولا ؟  نم  هغارف  دعب  الإ  ركذتي  مل  هئوضو و  دنع  ةيمستلا  كرت  نم  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  هئوضو ؟  ةحص  ىلع  نئمطي  فيك  لوبلا و  سلسب  باصملا  يلصي  فيك 

ظفح3- عمتسأ  اهتاكز ؟  مكف  لوحلا  اهيلع  لاح  دق  لاير و  فالآ  ثالث  يدنع  لوقي :  لئاس 

ظفح4- عمتسأ  حيحص ؟  وه  له  جاوزلا  اذه  يف  مكحلا  وهام  هسفنل  اهجوزت  مث  اهجوز  نم  رخآ  لجر  ةجوز  قالط  يف  صخش  ببست  اذإ 

رهش5- يف  ةاكزلا  جرخأ  نأ  ديرأ  لوحلا و  نارود  دنع  نوكت  ةاكزلا  نأ  فورعملا  لوألا و  عيبر  رهش  يف  ةيئاذغلا  داوملا  عيبل  لحم  حاتتفاب  انمق 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  ناضمر 

كلمأ6- يـشملا و  عيطتـسي  ايكرح ال  قوعم  وه  لزنملا و  يف  سمخلا  تاولـصلا  ىلع  ظفاحي  رـشع  ةـعباسلا  رمعلا  نم  غلبي  باش  هنأـب  ركذـي 
بهذأ نأ  ديرأ  اوبح و  يلجر  يدـي و  ةطـساوب  لقتنأ  انأف  لزنملا  لخاد  امأ  ةـسردملا و  ىلإ  اهب  بهذأ  اهب و  لقتنأ  نيقوعملل  ةصـصخم  ةـجارد 

نأ عيطتسأ  يننأب ال  اصوصخ  ةقيرطلا  هذهب  هلخاد  ىلإ  دجسملا  باب  نم  لقتنأ  نأ  عيطتسأ  يننكل ال  ةعامجلا و  عم  دجسملا  يف  ةالـصلا  ءادأل 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  يف  ةالصلا  يلع  بجت  له  سانلا  لجرأ  نيب  لقنتأ 

ليلقلا7- يدؤتال  نيمي و  ةئم  نم  رثكأ  مويلا  يف  ةريثك  ناميأب  كلذ  نم  رثكتو  فلحلاب  موقت  تيبلا  يف  ةواقشلاب  راغـصلا  اهءانبأ  ماق  اذإ  يتدلاو 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوتفأ  كلذ  يف  عرشلا  مكح  امف 
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ظفح8- عمتسأ  هيلع ؟  هلهأ  ءاكبب  بذعي  تيملا  له 

ظفح9- عمتسأ  ةمحر ؟  مأ  دبعلا  ىلع  هللا  نم  بضغ  اذه  له  دبعلا  ىلع  ةبيصم  دشأ  يهو  هذهك  ةبيصمب  دبعلا  هللا  بيصي  امدنع 

ظفح10- عمتسأ  كدي ؟ )  يف  كتضيح  تسيل  ثيدحلا (  اذه  ةحص  ام  فحصملا و  نم  نآرقلا  أرقت  نأ  ضئاحلا  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  تيملا ؟  نالف  هجو  ىلإ  ةءارقلا  هذه  لوقأ  نأ  نآرقلل  يمتخ  دنع  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  مارحلا ؟  نم  اذه  لهف  هفتنب  تمق  ةرم  هقرحب و  ةرم  تمق  دق  ايسفن و  ينقياضي  ريثك و  رعشلا  اذه  يلجرأ و  يف  رعش  دجوي 

310a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 392  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

فالتخا1- دنع  قلحملا  بهذـلا  ءادـترا  يف  اهرمأ  نم  ةريح  يف  تعقو  اذإ  ةـنمؤملا  لعفت  اذام  ةأرملل و  ةبـسنلاب  قلحملا  بهذـلا  سبل  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ءاملعلا ؟ 

؟ 2- ءاملعلا هيلع  قفتا  يذلا  لوحكلل  ةددحملا  ةريغصلا  ةبـسنلا  يهام  ةريغـص و  ةبـسنب  وأ  ةريبك  ةبـسنب  لوحك  هب  يذلا  رطعلا  عضو  حصي  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  ناضمر ؟  ريغ  يف  اضرف  وأ  الفن  تبسلا  موي  مايص  مكح  ام 

عمتسأ4- هيف ؟  قمعتي  اذه و  لثم  بلاطلا  سردي  نأ  زوجي  له  كلذ و  يعدـي  نم  ىلع  درلا  وهام  ةيمالـسإلا و  ةعيرـشلا  يف  ةفـسلف  دـجوت  له 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  همامأ ؟  ةنيزلا  سابل  سبلت  نأ  زوجي  له  اهيلع و  دقع  يتلا  اهبيطخ و  مامأ  ةملسملا  ةأرملا  هب  رهظت  يذلا  سابللا  وهام 

310b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 442  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مهتديقع ؟  ىلع  كلذ  رثؤي  لهف  اديدش  ابح  لاملا  نوبحي  سانلا  رثكأ 

ءانثأ2- ءاشعلا و  ىون  عمجلا و  ايـسان  ةـعامجلا  عم  مهدـحأ  لخد  ةالـصلا  ءانثأ  يف  ريخأـت و  عمج  ءاـشعلا  برغملا و  اوعمج  نورفاـسم  ةـعامج 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  هذه  مكح  ام  برغملا ،  ىلإ  ءاشعلا  نم  ةينلا  بلقف  برغملا  نولصي  هباحصأ  نأ  ركذت  ةالصلا 

ظفح3- عمتسأ  تاناحتمالا ؟  مايأ  يف  ةبلطلل  مكحئاصن  ام 

ظفح4- عمتسأ  رانلا ؟  باذعو  ربقلا  باذع  ملسملا  يقتي  فيك 

ظفح5- عمتسأ  لاجملا ؟  اذه  يف  ةنيعملا  بتكلا  لضفأ  وحن  ينوهجو  نيدلا  يف  هقفتأ  نأ  ايعرش و  املع  يل  نوكي  نأ  ديرأ 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  اهل  لهف  ةرمعلا  راركت  يف  تبغر  اذإ  حيحص و  اذه  لهف  ةدحاو  ةرمع  ةدحاو و  ةجح  ةأرملل  نأب  تعمس 

ظفح7- عمتسأ  ةدحاو ؟  ةليصف  نم  مه  لهو  نيطايشلاو  نجلا  نيب  قرفلا  ام 

يف8- نشقن  اذإو  زئاج  اذه  لهف  يـضارألا  ثرإ  ىمـسي  ثرإلا  اهذو  ركذلا  ثري  امك  اهمأو  اهيبأ  نم  ثرت  نأ  تنبلل  حيتت  نيناوق  يدـلب  يف  كانه 
ظفح عمتسأ  ثرإلا ؟ اذه  نهل  تحابأ  نيناوقلا  نأب  نللعت  كلذ 

هب9- لغتـشي  هلام و  عم  يلام  مضي  فوس  هنكل  هل و  ةكيرـش  نوكأ  نأ  ضفر  رجاتلا  اذه  ةيودأ و  رجات  ىدل  هليغـشت  ديرأ  لاملا و  نم  غلبم  يدـل 
دئاوفلا لثم  دعت  وأ  لالحلا  حبرلا  نم  ةبـسنلا  هذه  دعت  له  اننيب  قافتالا  بسح  رهـشأ  ةـثالث  لك  وأ  ايرهـش  حابرألا  نم  ةبـسن  ينيطعي  نأ  ىلع 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58960
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58960
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58961
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58961
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58962
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58962
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58963
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58963
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58964
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58964
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3887
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3887
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58965
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58965
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58966
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58966
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58967
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58967
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58968
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58968
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58969
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58969
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3888
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3888
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58970
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58970
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58971
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58971
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58972
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58972
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58973
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58973
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58974
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58974
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58975
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58975
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58976
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58976
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58977
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58977
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح عمتسأ  ةيكنبلا ؟ 

ةيحت10- يلـصأ  مأ  ةـلاحلا  هذـه  لثم  يف  مالـسلا  ءاقلإ  لضفأ  امهيأ  يلاع ،  توصب  هللا  باـتك  يف  أرقي  نذؤملا  تدـجوف  دجـسملا  ىلإ  ترـضح 
ظفح عمتسأ  ةءارقلا ؟  عطق  نودب  هللا  باتك  يف  أرقي  هكرتأ  وأ  دجسملا 

كلذ11- موصي  نأ  هل  نستي  مل  ةدملا  هذه  يـضم  دعب  رهـشلا و  كلذ  مصي  مل  تاونـس و  تس  لبق  ناضمر  رهـش  يف  ةيحارج  ةـيلمع  لمع  لجر 
ظفح عمتسأ  هلمع ؟  مكح  امف  رهشلا 

له12- ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةدراو  ةنس  هتيحضأ  ملسملا  حبذي  ىتح  ةجحلا  يذ  نم  رشعلا  يف  رفاظألا  رعشلا و  صق  كرت  له 
ظفح عمتسأ  يحضملا ؟  ةرسأ  لمشي  كلذ 

ىلع13- مهتظفاحم  عم  تيبلا  يف  رجفلا  نولـصي  مه  نوظقيتسي و  حبـصلا ال  ةالـصل  مهظقوأ  امدنع  جوزت و  دق  نم  مهنم  غلابلا و  مهنم  يدالوأ 
يلع لهف  دجسملا  يف  اولصي  يكل  عيطتسأ  ام  لك  لذبأ  انأ  تيبلا و  يف  مه  رجفلا و  ةالصل  دجسملا  ىلإ  بهذأف  دجسملا  يف  تاولصلا  ةيقب 

ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  يف  رجفلا  ةالصل  مهروضح  مدع  يف  مثإ 

ظفح14- عمتسأ  رثوكلا ؟  ةروس  يف  رحناو )  كبرل  لصف  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ✘3 | 37 |  لوألا |   |

311a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 405  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

نوكي1- له  ةلـضفملا و  تايآلا  يهام  ءاعدلا و  نوكي  فيكف  هللا  ءاش  نإ  باجتـسم  ةعمجلا  موي  نم  رـصعلا  ةالـص  دـعب  ءاعدـلا  نأب  تعمـس  : 
ظفح عمتسأ  ةالص ؟  ةءارقلا  ءاعدلا و 

ظفح2- عمتسأ  اذه ؟  لثم  هجوي  اذامبف  تاعاطلا  نع  داعتبالاب  ذخأي  أدب  هنأب  هناميإ و  ةلقب  درفلا  سحي  نايحألا  ضعب 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  لوبلا  نم  تارطق  ضعب  هنم  جرخت  ءوضولا  ناسنإلا  لمكي  امدعب 

ظفح4- عمتسأ  اهيلإ ؟  رظني  نأو  ثالث  وأ  نيتنس  نم  رثكأ  هتبطخ  ىلع  ىقبتو  ةأرما  لجرلا  بطخي  نأ  زوجي  له 

فيلاكت5- تلـصو  ثيح  يلع  ةضهابلا  فيلاكتلا  ببـسب  جاوزلا  تهرك  نأ  ىلإ  رهملا  يف  يلع  اوداز  نأ  ثدح  دق  يتلاخ و  ةنبا  نم  تجوزت  دقل 
ينإ اهل  تلقف  كل  ةجوز  اهدـيرت  الأ  يتدـلاو  يل  تلاق  امدـنع  بضغلا و  سأبلا و  نم  ةـظحل  يف  لاير و  فلأ  نيعبـس  ةـسمخ و  ىلإ  جاوزلا 
فوس اهتخأ  ةنبا  اهنأب  يلع  اهحاحلإ  يتدلاو و  ةبغر  ىلع  ءانب  اهتجوزت  لب  ةاتفلا  هذه  يف  بغرأ  مل  يننأب  املع  اهترضح  ريغب  كلذ  اهقلطأس و 

ظفح عمتسأ  ينوديفأف ؟  قالطلا  يف  تعقو  دق  نوكأ  نأ  ىشخأ  ةريغص و  ةلفط  ةاتفلا  هذه  نم  بجنم  انأ  نآلا  اهيلع و  فطعت 

ةحلصم6- لجأل  اهعـسو  يف  ام  عيمج  تلذب  دقل  لافطأ و  ةسمخ  هنم  اهل  يلـصي و  لجر ال  نم  ةجوزتم  اهنأ  ثيح  اهرمأ  يف  تراتحا  ةأرما  اهنأب 
ةميظع و ةناكم  اهدنع  اهل  نمزم و  ضرم  نم  يناعت  زوجع  هتدلاو  هتدلاو و  تيب  يف  هعم  شيعت  يهو  ىودج  نود  نكل  هداشرإ و  جوزلا و  اذه 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=soty&ob=1
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=cat
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=zifiin
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=search
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stat
http://alathar.net/home/ebook/index.php
http://alathar.net/home/alathar/index.php
http://alathar.net/home/visitors/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=1&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=31&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=27&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=28&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=29&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=30&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=31&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=33&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=34&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=35&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=36&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=37&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=33&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=33&p=38&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3889
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3889
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58984
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58984
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58985
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58985
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58986
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58986
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58987
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58987
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=58988
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=58988
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  84ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
97

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
114

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
26992
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
24
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

نأ ال طرـشب  هعم  ءاقبلا  اهل  زوجي  لهف  يلـصت  ىرخأ ال  ةأرما  نم  جوزتم  هنأب  املع  هوركم  اهبيـصي  نأ  اهجوز  تكرت  نإ  ىـشخت  كلذك و  يه 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  ةيبرت  دالوألا  ةيبرت  ةيغب  اهسفن  نم  هنكمت 

قباطم7- كمسا  نوكي  نأ  زوجي  هنأب ال  سانلا  ضعب  لوقي  رهش و  لبق  تيفوت  اهمـسال و  قباطم  اهمـسا  اهنم  ربكأ  تخأ  اهل  ناك  دق  ةاتف  اهنأب 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  كرجأ  نم  ذخأت  يه  وأ  اهرجأ  نم  نيذخأت  دق  كنأل  ةافوتملا  كتخأ  مسال 

ظفح8- عمتسأ  سأرلا ؟  ليبقتب  ىفتكي  وأ  براقألا  نيب  زئاج  ليبقتلا  له 

ظفح9- عمتسأ  حيحص ؟  هلمع  له  كرابملا  ناضمر  ءاضقنا  دعب  اهكرتي  ناضمر و  يف  تادابعلا  ىلع  صرحي  نمل  اوحضو 

حصألا10- اهيأف  دجسملا  ةيحت  نولصي  سلنلا  نم  ريثكلاو  ديعلا  ةالص  ناكم  لخد  اذإ  ةرـشابم  سلجي  سانلا  ضعب  رطفلا  وأ  ىحـضألا  ةالـص  دنع 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  لضفألأو 

يف11- اوعرـش  نيلـصملا و  نم  هفلخ  نم  ربك  مارحإلا و  ةريبكت  ربك  ةلبقلا و  نذؤملا  لخد  ادوجوم  مامإلا  دجي  مل  ةالـصلا و  نذؤملا  ماقأ  امدـنع 
ناك كلذ  دنع  مارحإلا و  ةريبكت  ىرخأ  ةرم  ربك  هناكم و  لخد  ةلبقلا و  نم  نذؤملا  بذج  مامإلا و  لخد  كلذ  دعب  مث  باتكلا  ةحتاف  لبق  ءاعدـلا 

بذـج ةيعرـش  ىدـم  امف  نذؤملا  عم  ىلوألا  ةريبكتلا  ىلع  رمتـسا  ربكي و  مل  نم  مهنم  مامإلا و  عم  ىرخأ  ةرم  ربك  نم  نيلـصملا  نم  كاـنه 
ظفح عمتسأ  ثدح ؟  امك  ةمامإلا  هريغ  لوخد  مامإلا و 

ءاش12- ام  الإ  ضرألا  تاومسلا و  تمادام  اهيف  نيدلاخ  قيهش  ريفز و  اهيف  مهل  رانلا  يفف  اوقش  نيذلا  امأف  ةميركلا (  ةيآلا  نع  رسفتسي  لئاس 
ظفح عمتسأ  ديري ؟ )  امل  لاعف  كبر  نإ  كبر 

عمتسأ13- تاقيملا ؟  نم  مرحت  امدنع  اهيلع  بجت  يتلا  ومألا  امو  كلذ  ءانثأ  اهيلع  بجت  يتلا  رومألا  يه  امو  جحت  وأ  رمتعت  نأ  ضئاحلل  زوجي  له 
ظفح

ةـضافإلا14- فاوط  دنع  جحلا و  كسانم  ءادأل  تبهذ  ةرمعلا و  كسانم  تممتأ  ةرمعب و  انراق  يجح  ناك  تاونـس و  ثالث  ذنم  جحلا  ةـضيرف  تيدأ 
سفن يف  تدع  مث  ضارغألا  ضعب  ءارـشل  ةدـج  ىلإ  تبهذـف  فاوطلا  دؤأ  مل  مرحلا و  تلخد  كسانملا  مامتإ  دـعب  عادولا و  فاوط  عم  هترخأ 
عادولا ةضافإلا و  فاوط  لبق  يعس  ينمزلي  ناك  هنأب  نآلا  تملع  تيبلاب و  يدهع  رخآ  نوكي  ىتح  ةكم  نم  تجرخ  اهموي و  نم  تفط  مويلا و 

ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه  ءوض  يف  ينوهجو 

311b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 366  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

ليثمت1- هيبشت و ال  ليطعت و ال  ليوأت و ال  ريغ  نم  هيلإ  اهتبثن  هسفنل  اهتبثأ  يتلا  هللا  تافص  نم  ةفص  لك  نأب  وه  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  بهذم 
اذه ءوض  يف  انوهجو  مهب )  أزهتـسي  هللا  اديك ( )  ديكأ  اديك و  نوديكي  مهنإ  مهعداخ ( )  وه  هللا و  نوعداخي  تاميركلا (  تايألا  رـسفن  فيكف 

ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟ 

ظفح2- عمتسأ  رخآلا ؟  ةءارق  امهدحأ  عمسي  ثيحب  نيبراقتملا  نيدجسملا  دحأ  يف  ةالصلا  مكح  ام 

صخشلا و3- اذه  موقي  مث  دجـسملا  يف  رجألا  سفن  هل  سمـشلا  علطت  ىتح  ركذلا  نآرقلا و  ةءارقل  رجفلا  ةالـص  دعب  لزنملا  يف  سولجلا  له 
ظفح عمتسأ  نيتعكر ؟  يلصي 

تاولـصلا4- ربد  رخآلا و  ليللا  فوج  لاـق  عمـسأ  ءاعدـلا  يأ  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسرل  لـيق  لاـق ( هنع  هللا  يـضر  ةـمامأ  يبأ  نع 
ظفح عمتسأ  مالسلا ؟  دعب  مأ  لبق  تاولصلا  ربد  ىنعم  ام  ثيدحلا و  اذه  حرش  وجرن  تابوتكملا ) 

ظفح5- عمتسأ  وهسلا ؟  يتدجس  دعب  ةيناث  ةرم  ملسي  له  مالسلا  دعب  وهس  دوجس  دجسي  هتالص و  يف  ديزي  يذلا 

ظفح6- عمتسأ  ةنس ؟  سمخلا  تاولصلا  دعب  يسركلا  ةيآ  ةءارق  له 

مزيتامور7- ببسب  مايقلا  عيطتسأ  انايحأ ال  ابعتم و  انايحأ  نوكأ  يننأل  سلاج  انأ  عكرأ و  اسلاج و  يلصأ  افقاو و  ليللا  مايق  يلصأ  نأ  عيطتسأ  ال 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  اذه  لهف  اذكه  ضرفلا  يلصأ  انايحأ  نيتبكرلا و  لصافم  يف 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

27185

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
42اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

لافطألا8- له  مأ ال و  كلذ  هل  زوجي  لهف  هناكم  يف  لخد  فصلا و  نم  هجارخإب  ماق  لوألا و  فصلا  يف  اريغـص  الفط  صخـش  دـجو  اذإ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  اذام ؟  مأ  فلخلا  يف  اولصي  نأ  لضفألا  نم 

نم9- وأ  ردصلا  ىلع  تاحتف  اهب  يتلا  سبالملا  سبل  كلذك  مراحملا و  ريغ  ىلإ  اهب  جرخأ  ينأ ال  عم  ءاسنلا  دنع  ةقيـضلا  سبالملا  سبل  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  باحس ؟  اهب  فلخلا و 

312a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.86  ) ( 389  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مهيلع ؟.  اوعدأ  نأ  يل  زوجي  لهف  يل  ءادعأ  اوناك  اذإ  مهريغ  وأ  براقألا  ىلع  ءاعدلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةالصلا ؟.  ريغ  يف  ءاعدلا  دنع  دوجسلا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  ءوضولا ؟.  ةنس  كلذ  ربتعي  له  ةعاس  فصن  يلاوحب  بورغلا  لبق  تيلصو  تأضوت  اذإ  مكح  ام 

تجوزت4- نأ  دعبو  هلل  دمحلاو  ماع  نيـسمخ  يرمع  نآلاو  لصأ  ملو  ناضمر  يف  ترطفأ  دق  ًابيرقت  ةنـس  نيرـشعو  سمخ  نم  رثكأ  ذـنم  تنك 
رشع ةعبـس  ذنم  ةالـصلل  ًاتقو  عطقأ  دعأ  ملو  ناضمر ،  يف  رطفأ  دعأ  مل  هلل  دمحلاو  هللا  عرـش  ىلع  تمقتـسا  ًاماع  نيرـشعو  ةسمخ  ذنم 
مايألا يف  لعفأ  اذام  ينوربخت  نأ  اوجرأ  ةمركملا  ةكم  يف  ةرمعلا  ءادأب  موقأ  ماع  لك  يأ  تاونس  رـشع  نم  رثكأ  ذنمو  جحلا  ىلإ  تبهذ  ًاماع 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  لصأ  مل  ًاماع  رشع  انثا  يلاوح  ًاضيأ  ةالصلاو  اهددع  مك  فرعأ  يننأب ال  ًاملع  اهترطفأ  يتلا 

امف5- قئاوعل  رفـسلا  نم  نكمتأ  ملو  تيفـش  هلل  دمحلاو  ةبعكلا  دنع  نيتعكر  تيلـص  ضرملا  اذـه  نم  يبر  ينافـش  نإ  تلقو  ضرمب  تبـصأ 
ظفح عمتسأ  رذنلا ؟.  نم  اذه  لهو  مكحلا 

نع6- اذامو  كلذ  يف  مثإ  يلع  لهف  ًائيـش  لقي  مل  هتربخأ  ول  يننأب  ملعلا  عم  هملع  نود  يبأ  بوث  نم  لاـملا  ضعب  ذـخأب  موقأ  تارملا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  هملع ؟.  نودب  هتذخأ  نأو  قبس  يذلا  لاملا 

جاوزلا7- ديري  هنكلو  ةنـسح  ةلماعم  اهلماعي  هلل  دمحلاو  اهجوز  نأب  لوقت  ءانبأب  قزرت  ملو  تاونـس  رـشع  ذنم  تجوزت  ةباش  اهنأب  ركذت  ةباش  انأ 
ىرخأب جوزت  اذإ  يجوز  نع  لاـصفنإلا  تبلط  اذإ  ةـمثآ  اـنأ  لـهو  ىرخأـب  جاوزلا  نم  هعنم  ىلع  مثآ  لـه  يلاؤسو  ةـقفاوم  تسل  اـنأو  ىرخأـب 

ظفح عمتسأ  يلاؤس ؟.  ءوض  يف  ينوهجو 

ظفح8- عمتسأ  هتاجوز ؟.  نيب  لدعي  مل  اذإ  لجرلا  بقاعي  له 

لازنإ9- يف  مثإ  يلع  له  يلاؤسو  يتايح  ىلع  رطخ  هنأل  هلازنإب  بيبطلا  ينرمأ  رهـشأ  ةسمخ  نينجلا  غلب  امدنعو  الماح  تنكو  ثداحل  تضرعت 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  ردق  اذه  نكلو  ةقفاوم  ريغ  تنك  يننأب  ًاملع  نينجلا 

ظفح10- عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوديفأ  ةمايقلا  موي  مهيدلاول  نوعفشي  راغص  مهو  نوتومي  نيذلا  لافطألا  له 

ظفح11- عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوديفأ  مثإ  كلذ  ىلع  له  ةعاضرلا  مامتإ  لجأ  نم  لمحلا  عنام  بوبح  لامعتسا  له 

روحلل12- ةبـسنلاب  طقف  لاجرلل  صاخ  اذه  له  انوفرعت  نأ  اوجرأ  نيعلا  روحلاو  ةنجلا  مهل  نأب  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  لجو  زع  هللا  دعو 
ظفح عمتسأ  نيعلا ؟. 

312b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 394  )  ( 294  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةنسلل ؟  قفاوم  اذه  له  مالسب و  تاعكر  عبرأ  لك  حيوارتلا  ةالص  يلصن  نأ  زوجي  له 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

11628176 8

ظفح2- عمتسأ  دحاو ؟  ةلفانلا  ضرفلا و  ةالص  يف  همكح  له  وهسلا  دوجسل  ةبسنلاب 

ظفح3- عمتسأ  ءارشلا ؟  عيبلا و  يف  نيعم  دح  حبرلل  له 

مأ ال4- قلاط  ةجوزلا  نوكت  ةـلاحلا  هذـه  يف  لهف  اذـك  اذـك و  لعفت  نأ  قالطلا  يلع  الثم  نولوقي  قالطلاب و  نوفلحي  لاجرلا  نم  ضعبلا  كانه 
ظفح عمتسأ  اذهب ؟  لوقي  نم  ةجح  هذه  ةجوزلا و  مسا  ركذي  مل  هنأب  املع 

كانه5- لهف  تاونـس  عبرأ  وأ  ثالث  ةليوط  ةرتف  هتجوز  نع  اديعب  دـحاولا  نوكي  ىرخأ و  دالب  يف  قزرلا  بلطل  مهدالب  نم  نوجرخي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  هدالوأ ؟  نع  لج  زع و  هللا  هلأسي  قح 

ظفح6- عمتسأ  ةنسلا ؟  يف  دراو  ءاضيبلا  بايثلا  سبل  له 

ظفح7- عمتسأ  رطفت ؟  له  مئاصلل  ةبسنلاب  نيعلا  يف  عضوت  يتلا  ةرطقلا  مكح  ام 

ىلع8- داز  ام  لهف  لمحلا  عنم  لئاسو  ىدحإل  اهمادختـسا  دنع  مايأ  ةرـشع  ىلإ  ةدملا  هذه  تداز  مايأ و  ةسمخ  اهـضيح  ةعيبط  ةأرملا  تناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  سماخلا ؟  مويلا  دعب  مدلا  لوزن  مغر  يلصت  نأ  اهل  له  مأ ال و  ضيحلا  نم  ربتعي  مايأ  ةسمخ 

ظفح9- عمتسأ  ةيجوزلا ؟  امهتايح  رومأ  يف  جوزلا  ىلع  اهتوص  عفرت  يتلا  ةجوزلا  مكح  ام 

اذه10- له  مكيأر  امف  ةيعمجلا  اهنومسي  لاملا  نم  اغلبم  صخـش  لك  ملتـسي  رهـش  لك  رخآ  يف  ةيعمج  يف  نوكرتشي  صاخـشألا  نم  ةعومجم 
ظفح عمتسأ  حيضوتلا ؟  عم  لالح  مأ  ابر  ربتعي 

ظفح11- عمتسأ  امهاضر ؟  بلطي  له  كلذ و  يف  مثأي  له  بضغ  ةلاح  يف  هيدلاو  ىلع  هتوص  عفر  نمل  ةبسنلاب 

ظفح12- عمتسأ  اهلمحب ؟  موقت  نأ  اهتدلاول  زوجي  لهف  ةالصلا  ءانثأ  يف  اديدش  ءاكب  يكبت  ةضيرم و  ةريغص و  ةلفط  اهل  يلصت و  ةأرملا  تناك  اذإ 

امهدحأ ال13- دجسملا  اذهل  نامامإ  كانه  نأب  انتلكشم  ةعمجلا  الإ  سمخلا  تاولـصلا  هيف  يدؤن  هيف  نكـسن  يذلا  يحلا  يف  دجـسمل  ناريج  نحن 
ةالصلا ديجي  رخآ ال  مامإ  كانه  هبايغ  يف  نكل  ميركلا و  نآرقلا  ديوجتل  ةبسنلاب  بولطملا  ىوتسملا  يف  سيل  نكل  ةالصلل و  هئادأ  يف  هب  سأب 

دجاسملا يف  يلـصن  له  لعفن  اذاـمف  ةءارق  هنم  نسحأ  وه  نم  دوجو  عم  اـضرف  هسفن  ضرفي  وه  اـهتءارق و  نسحي  ـال  ةـحتافلا  ةروس  ىتح 
ظفح عمتسأ  انيح ؟  يف  ةرواجملا 

ظفح14- عمتسأ  حيحص ؟  ريغ  اذه  مأ  ةالصلا  عطقت  له  رابكلا و  نيلصملا  طسو  ملحلا  غلبي  مل  يذلا  يبصلا  وأ  لفطلا  ةالص  زوجت  له 

ظفح15- عمتسأ  مأ ال ؟  عرشلا  يف  زئاج  اذه  له  ءزجلا  نم  ءاهتنالا  دعب  هلعفن  يذلا  ءاعدلا  مكح  امف  ءزج  موي  لك  يف  نآرقلا  أرقن  نحن 

313a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.46  ) ( 359  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

نآرقلا1- ظفح  يف  هيلع  بجي  اذام  يعرشلا و  ملعلا  بلاطل  ىلثملا  ةقيرطلا  يهام  ملعلا و  بلاطل  ةبسنلاب  يعرشلا  ملعلا  ةيمهأ  نع  انوثدح 
ءامـسألا و ةلأسم  يف  كلذ  يف  هدعاسي  نم  دجوي  اديحو و ال  صخـشلا  ناك  اذإ  ةـصاخ  ةيمالـسإلا  ةدـيقعلا  مهفن  نأ  عيطتـسن  فيك  ميركلا و 

ظفح عمتسأ  لج ؟  زع و  هلل  تافصلا 

ظفح2- عمتسأ  ةيداقتعا ؟  وأ  ةيلمع  وأ  هيلوق  تناك  ءاوس  مالسإلا  ضقاون  يهام 

ظفح3- عمتسأ  هتافص ؟  هللا و  ءامسأ  يف  ادحلم  صخشلا  نوكي  فيك  داحلإلا و  ىنعم  ام 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  نود  يتلا  عدبلا  يهام  مالسإلا و  ةلم  نم  جرخت  يتلا  عدبلا  يهام 

313b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 416  )  ( 255  ) 
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 :- تايوتحملا  

يف1- دولخلا  نم  ةاجنلا  هسفنل  نمضي  ثيحب  ًاداقتعاو  ًالمعو  ًالوق  هللا  لوسر  ًادمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  ةداهشل  ًاققحم  ملـسملا  نوكي  فيك 
ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟.  اذه  ءوض  يف  انوهجو  رانلا 

ظفح2- عمتسأ  رانلا ؟.  يف  دولخلا  نم  ةاجنلا  هسفنل  ملسملا  نمضي  فيك 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟.  يف  مثإ  يلع  نوكي  لهف  هللا  رفغتسأو  مدنأ  بضغلا  أدهي  امدنعو  ةيوس  ريغ  ظافلأب  ظفلتأ  ءيش  نم  بضغأ  امدنع 

ظفح4- عمتسأ  ةرورضلل ؟.  كلذو  لجرلل  ةبسنلاب  بهذلا  نانسأ  سبل  مكح  ام 

نوموقي5- مهنأب ال  تظح  يننأ ال  الإ  ةحماسم  تلـصح  اهدـعبو  نيتنـس  ةدـمل  ينوعطاقف  ئطخملا  انأ  تنكو  يل  ءابرقأ  نيبو  ينيب  فالخ  لصح 
عمتسأ خيشلا ؟.  ةليضف  ينوهجو  ينم  لصحام  ىلع  مدان  يننأب  ًاملع  يننوحصنت  اذامبف  ءيشلا  ضعب  مهـسوفن  يف  لاز  الو  يتيب  يف  يترايزب 

ظفح

ظفح6- عمتسأ  هللا ؟.  نيد  نم  وأ  هللا  نيد  نع  اوجرخ  نيذلا  مه  له  ةئباصلا  مه  نم 

امف7- هلل  دمحلاو  تاولصلا  ىلع  ظفاحأ  انأو  يل  صلخم  ليمز  هنأل  هردقأو  هبحأ  انأو  رمعلا  يف  نيرشعلا  يف  وهو  موصي  الو  يلصي  قيدص ال  يل 
ظفح عمتسأ  هل ؟.  يتلامز  مكح 

ظفح8- عمتسأ  ناذألا ؟.  ءانثأ  ءاعدلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  رجألل ؟. )  مظعأ  هنإف  رجفلاب  اورفسأ  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح10- عمتسأ  همزلي ؟.  اذام  ريخألا  دهشتلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  يسن  نم 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟.  زوجي  له  ةالصلاب  مهتمامإب  موقي  يناثلاو  نيلصملاب  بطخي  لوألا  ةعمجلا  ةالص  يف  ناصخش  بوانت  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  ىرسيلا ؟.  لجرلا  لسغ  لبق  نيميلا  بروجلا  سبل  مكح  ام 

يف13- طرتشي  لهو  كلذ  نم  مكحلا  امف  نيدهاش  ىلإ  جاتحت  ةـعجارملا  تناك  اذإو  نيدـهاش  ىلإ  جاتحي  ةدـعلا  روهـش  يف  ةـجوزلا  ةـعجارم  له 
ظفح عمتسأ  ةعجارملا ؟.  ةغيص  امو  ةيرقلا  سفن  نم  انوكي  نأ  نيدهاشلا 

مويلا14- يف  يلصأ  يننأب  ًاملع  اهيضقأ  فيكو  ةالصلا  كلت  ءاضق  يلع  لهف  تعيض  ضرف  مك  يردأ  الو  ةالـصلا  يف  ترـصق  تاونـسلا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  ةلفان ؟.  ةعكر  نيرشع  نم  رثكأ 

لعفي15- اذامف  ًابصتنم  همايق  دعب  نومومأملا  هركذف  ةسماخلا  ةعكرلل  ةضيرفلا  ةالص  نم  ةعبارلا  ةعكرلا  دعب  ماقف  ةيعابر  ةالص  يف  مامإلا  ىهس 
ظفح عمتسأ  نومومأملا ؟.  كلذكو  وه  كلذك 

مث16- يناثلا  دهشتلا  هنأ  همايق  دعب  ركذتي  مث  لوألا  هنأ  ىلع  يناثلا  دهـشتلا  دعب  موقيو  وهـسي  نأك  لوقي :  نكر .  ىلإ  نكر  نم  عوجرلا  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ىلوألا ؟.  ةميلستلا  وهو  نكرلل  سلجي 

ظفح17- عمتسأ  لضفأ ؟.  دجسملا  يف  مأ  تيبلا  يف  اهيلصن  له  يه  مكو  اهيلصن  فيك  لفاونلا 

314a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 387  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مالسلا ؟  ىتح  ءوضولا و  نم  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةلوقنملا  ةالصلل  ةحيحصلا  ةروصلا  يهام 

ظفح2- عمتسأ  تيملا ؟  حور  ىلع  فحصملا  متخ  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  اهقلطي ؟  مأ  اهكسمي  لهف  لثتمت  ملف  ةالصلا  ىلع  ةبظاوملاب  هتجوز  حصن  لجر 

ظفح4- عمتسأ  ةحيحص ؟  ةقدصلا  هذه  ربتعت  لهف  هتانبل  ائيش  طعي  مل  روكذلا و  هئانبأ  ىلع  قدصت  لجر 

عمتسأ5- اهتدع ؟  ءانثأ  يف  جـحلا  ىلإ  بهذـت  نأ  اهل  زوجي  لهف  اهجوز  تام  مث  ةرئاطلا  ةركذـت  تعفد  جـحلا و  ةـضيرف  ءادأ  ىلع  تمزع  ةأرما 
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ظفح

ظفح✙- عمتس✚  جحلا ؟  ةضيرف  ءادأ  نم  هتجوز  عنمي  نأ  جوزلل  زوجي  له 

ظفح7- عمتسأ  ىلتي ؟  نآرقلا  نيرخآلا و  ىلإ  ثدحتلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  فكلا ؟  ىلع  ةنيز  دوجو  مدع  مغر  ةأرملل  تازافقلا  سبل  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  رادقملا ؟  مك  اذام و  مأ  هيف  ةاكزلا  جارخإ  بجي  لهف  همدختسأ  هب و  نيزتأ  يلحلا  ضعب  يدل 

نآ10- يف  ةيليمجت  ةيبط و  وأ  ةيليمجت  وأ  ةيبط  تاسدعلا  هذه  تناك  ءاوس  ةراظنلا  نع  الدـب  نيعلا  ىلع  عضوت  يتلا  ةقـصاللا  تاسدـعلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  دحاو ؟ 

ظفح11- عمتسأ  الوأ ؟  اهيضقت  ةالصلا  يأ  رجفلا  لبق  وأ  برغملا  لبق  ترهط  اذإ  ةالصلا  ةأرملا  يضقت  فيك 

314b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 376  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نآرقلا ؟  نم  يمويلا  درولا  وهام  مث  مع  ءزج  الإ  ظفحأ  يننأل ال  ليللا  ةالص  يف  فحصملا  نم  نآرقلا  أرقأ  نأ  زوجي  له 

مامألا2- ىلإ  يدـي  عاجرإب  موقأ  مث  فلخلا  ىلإ  مامألا  نم  تحـسم  اذإ  مث  بناوجلا  ىتح  الماش  نوكي  ةأرملل  ةيـسنلاب  سأرلا  ىلع  حـسملا  لـه 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  اشوكنم  نوكيس  يرعش  نأل  فلخلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  اهعاجرإل  رطضأ  فوس 

انأ3- حراج و  مالك  نم  هنم  عمـست  امم  هتوبأ  يف  كشت  انايحأ  اهنأ  ةـجرد  ىلإ  هتوربج  هملظ و  نم  ةيـساقلا و  يدـلاو  ةـلماعم  نم  يناعأ  ةاتف  اـنأ 
ههجاوأ نأ  بحأ  هنم ال  برهتأ  انأ  هل و  وعدأ  هل و  رفغتسأ  مث  هتبيغ  يف  مالكلا  هبـس و  يف  عقأ  ام  اريثك  ةيادهلاب و  هل  وعدأ  نكل  اريثك و  ههركأ 

اندـحأل يطعي  وه ال  كلذـل و  ةـيفاكلا  ةأرجلا  دـجأ  مل  يننكل  هل و  ةحيـصنلا  ءاطعإ  تلواح  هتعاط و  لواحأ  اـنأ  ينع و  لأـسي  ـال  اـضيأ  وه  و 
مثإ يلع  لهف  هلعف  ضقانت  يه  ثيداحأ  ددري  فقثم و  هنأب  ملعلا  عم  ريكفت  نود  ءوسلا  ءاقفرل  لب  هلهأل  بيجتـسي  وه ال  هتهجاومل و  ةـصرفلا 

ظفح عمتسأ  قوقعلا ؟  نم  كلذ  ربتعي  له  يتدارإ و  مغر  كلذ  نأ  ثيح  هنم  برهتلا  هتثداحم و  مدع  يف 

ظفح4- عمتسأ  ةنيعم ؟  ةيمك  كلذ  قيقحتل  طرتشي  له  ملس ،  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدح  يف  درو  امك  هل  برش  امل  مزمز  ءام 

ظفح5- عمتسأ  لضفلا ؟  قيقحتل  ةكم  يف  مزمز  ءام  برش  نوكي  نأ  طرتشي  له 

اوسيل6- مهنأ  يأ  اهلاومأ  ىلإ  ةـجاحب  اوسيل  اهيثراو  نأب  ملعلا  عم  كلذ  يف  مثأت  لهف  هللا  ليبس  يف  قفني  نأب  اـهلاومأ  فصنب  ةأرملا  تصوأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  ءارقفب ؟ 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  مهل  زوجي  لهف  برغملا  لبق  الإ  رصعلا  اولصي  مل  ةزانجلا و  ةالص  اولصف  رصعلا  تقو  يف  ةزانج  انتيرق  يف 

ظفح8- عمتسأ  عفترم ؟  توصب  ةزانجلاب  يشملا  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  تيملا ؟  نيقلتب  لجر  موقي  نفدلا  دعب  هنأ  ةنسلا  يف  درو  له 

ظفح10- عمتسأ  ةيعامج ؟  ةروصب  ةربقملا  يف  عفترم  توصب  سي  ةروس  ةءارق  ةنسلا  يف  درو  له 

هلوقب11- ءاعدـلا  اذـه  يف  أطخ  كانه  لهف  نيطناقلا >>  نم  ينلعجت  هيلإ و ال  ومـسأ  اـم  ىلإ  ينقفو  مهللا  هلوقب <<  هبر  دـبعلا  وعدـي  امدـنع 
ظفح عمتسأ  ومسي ؟ 

عمتسأ12- هللا ؟ "  الإ  هلإ  ال  ةالـصلا "  ميقي  يذلا  نذؤملا  لوقي  نأ  دعب  يأ  ةالـصلا  ةماقإ  دـعب  هللا  الإ  هلإ  نيلـصملا ال  وأ  نيمومأملا  لوق  مكح  ام 
ظفح

عمتسأ13- مكركذي ؟ "  هللا  اوركذاف  ةـيناثلا "  ةـبطخلا  ةـياهن  يف  بيطخلا  لوقي  نأ  دـعب  ةـعمجلا  ةـبطخ  يف  هللا  الإ  هلإ  سانلا ال  لوق  مكح  ام 
ظفح

ظفح14- عمتسأ  نيتناقلا ؟  نم  هللا  ءاش  نإ  نوكن  ىتح  ليصفتلاب  تونقلا  ةملك  حيضوت  وجرأ 

يف15- نودهاجت  هلوسر و  هللاب و  نونمؤت  ميلأ  باذع  نم  مكيجنت  ةراجت  ىلع  مكلدأ  له  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةميركلا (  ةيآلا  نع  رسفتست  ةلئاسلا 
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عمتس✛ كلذ ؟  حيضوت  وجرأ  ناطيشلا  ىوهلا و  داهج  ءوسلاب و  ةرامألا  سفنلا  داهج  ةيآلا  هذه  يف  لخدي  له  مكـسفنأ )  مكلاومأب و  هللا  ليبس 
ظفح

نوريثي16- بجاو و  ريغ  كلذ  نأب  نولوقي  سانلا  نم  اريثك  ىرأ  يننأل  ةبجاو  ريغ  وأ  ةبجاو  نيفكلا  هجولا و  ةيطغت  له  باجحلا و  ةيفيك  نايب  وجرأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  لوح  شاقنلا 

يكزي17- مارح و  لام  يأ  لبقي  دـحأ و ال  نم  ةدـعاسملا  بلطي  ناك ال  انماعطإ و  يف  بعتي  هللا و  ىـشخي  ناك  ةدـحاو و  مدـقب  ازجاع  يبأ  ناك 
لعفن اذامف  ةالـصلا  كرات  ةبقاع  نم  رذحت  يتلا  ةيفاكلا  جماربلا  دوجو  مدعل  ةالـصلا و  نع  ينغت  ةقدصلا  نأ  اداقتعا  اريثك  قدصتي  هلام و  ىلع 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  لك  فرعي  يلصي و ال  ناك ال  يدلاو  نأل 

ظفح18- عمتسأ  بلق ؟  رهظ  نع  ثيداحألا  ظفحن  نأ  انيلع  بجي  له 

ظفح19- عمتسأ  ةيعدألا ؟  بتك  نم  راكذألا  ةيعدألا و  ةءارق  زوجي  له 

315a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 376  )  ( 197  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اذهب ؟.  انوهجو  ةلالض ) ..  ىلع  عمتجت  ةمألا ال  نإ  لوألا (  خيشلا  ةليضف  اي  ثيداحألا  هذه  ةحص  ام 

ظفح2- عمتسأ  قالطلا ؟.. )  هللا  الإ  لالحلا  ضغبأ  ثيدحلا (  اذه  ةحص  نع  لأسي  ًاضيأ 

ظفح3- عمتسأ  راج ؟. )  عباسب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ىصوأ  ثيدحلا (  اذه  ةحص  نع  رسفتسي  ًاضيأ 

ظفح4- عمتسأ  جوعألا ؟. )  فصلا  ىلإ  رظني  هللا ال  نإ  ثيدحلا (  اذه  ةحص  نع  ًاريخأ  رسفتسي 

مارحإلا5- ةريبكت  هتتاف  مث  مهحصنو  ةالصلاب  مهرمأو  مهدنع  فقوف  دجسملا  ىلإ  هقيرط  يف  وهو  ةالصلا  تقو  يف  نولغتشي  ًالامع  ىأر  صخش 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟.  انوديفأ  مأ ال  مارحإلا  ةريبكتل  رضح  نم  رجأ  ىطعي  لهف  لامعلا  ءالؤه  دنع  هرخأت  ببسب 

ظفح6- عمتسأ  ءالؤه ؟.  تومب  كلذب  مثأي  له  هعم  نمو  توملا  ىلإ  هب  ىدأ  ثداح  هل  ثدح  مث  ةريبك  ةعرسب  ريسي  يذلا  قئاسلا 

نم7- تام  نم  هنأ  ينرـشبف  لاق  وأ  ينربخأو  يبر  نم  تآ  يناتأ  ملـسو (  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  ثيدحلا ،  اذه  ةحـص  فرعأ  نأ  ديرأ 
؟.  ًاريخ هللا  مكازج  ليصفتلاب  هانعم  امو  ثيدحلا  اذه  ةحص  ام  يلاؤسو  قرـس ) ..  نإو  انز  نإو  تلق  ةنجلا  لخد  ًائيـش  هللاب  كرـشي  كتمأ ال 

ظفح عمتسأ 

عمتسأ8- مأ ال ؟.  نيتبطخلا  دعب  اوعدي  ةعمجلا  بيطخ  نأ  درو  لهو  ةعمجلا  يتبطخ  نيب  يلصملا  هلوقي  نيعم  ركذ  وأ  دراو  نيعم  ءاعد  كانه  له 
ظفح

-9 )) نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  ناذآلا  دعب  نذؤملا  لوقي  نأك  ةبوتكم  ريغ  تاولصلا  هذهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  عمـسأ  امدنع 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  يلصأ  نأ  يلع  لهف  ًاميلـست ))  اوملـسو  هيلع  اولـص  اونمآ  نيذلا  اهيأي  يبنلا  ىلع  نولـصي  هتكئالمو  هللا  نإ 

ظفح عمتسأ  اذه ؟.  لثم  يف 

ملسو10- هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  هل  ركذف  نيدلا  نع  هلأسي  هيلإ  ىتأ  يذلا  لجرلل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق  نيب  عمجن  فيك  ًاضيأ :  لوقي 
 . قدص نإ  حلفأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  هل  لاقف  صقنأ ،  الو  اذه  ىلع  ديزأ  هللاو ال  لجرلا  لاق  ىهتنا  امدعبو  مايصلاو ،  ةاكزلاو  ةالـصلا 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  كلذ  ريغو  دجسملا  ةيحت  لثم  لفاونلا  نم  هكرات  مثأي  يذلاو  بوجولا  يف  درو  امنيبو 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟.  هبشي  ام  وأ  ةهاجولا  اهب  ينعيو  يبنلاو )  ةرابعلا (  هذه  لاق  نم  مكح  ام 

315b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.46  ) ( 505  )  ( 361  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتس✜  مأ ال ؟  زئاج  كلذ  دعب  يديألا  عفر  لهو  بحتسم  نآرقلا  ةءارق  دعب  ءاعدلا  له 

؟ 2- ةالـصلا تقو  يف  رهظت  نأ  نكمي  ةأرملا  مسج  نم  عضاوم  كانه  لهو  هب ،  يلـصت  يكل  اهيخأ  وأ  اهجوز  بايث  نم  ذخأت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح3- عمتسأ  رصقلا ؟  نود  عمجلا  زوجي  له  ةالصلا و  اهيف  عمجي  رصقي و  نأ  رفاسملا  ىلع  بجي  يتلا  ةفاسملا  رادقم  مك 

ظفح4- عمتسأ  هدالوأ ؟  هلهأ و  ركذي  له  ةرخآلا و  رادلا  ىلإ  لقتنا  هنأب  ملعي  له  كلذب و  رعشي  له  هربق  يف  عضوي  صخشلا و  تومي  امدنع 

ظفح5- عمتسأ  هربق ؟  يف  ىتح  تيملا  قفاري  لهو  نيرقلا  وهام 

رابكل6- ةبسنلاب  يولكلا  ليسغلا  ءانثأ  يلـصي  موصي و  فيك  ءوضولا و  ضقني  ليـسغلا  ءانثأ  مدلا  جورخ  له  ىلكلا  ليـسغ  لمعي  نمل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  هيجوتلا  وجرن  ةالصلا ،  مايق  ءانثأ  مدلا  ليسغ  قفاوتي  دق  نسلا 

ظفح7- عمتسأ  ءاجنتسا ؟  نود  ةرشابم  فكلا  نم  أدبي  مأ  يجنتسي  له  ءوضولا  ديدجتل  ةبسنلاب 

ظفح8- عمتسأ  رجألا ؟  يف  تيملا  لصي  له  لاملا  تيملا و  لصت  له  ةيراجلا  ةقدصلا  نع  لأسي 

يف9- ةيـسفن  ةحار  دـجأ  انأ  رـضي و  عفني و  نآرقلا  رـضي و  عفني و ال  رجحلا ال  نأب  ملعلا  عم  دوسألا  رجحلا  مأ  ميركلا  نآرقلا  ليبقت  لضفألا  له 
لب دحاو  فحصم  يف  اعومجم  نكي  مل  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نمز  يف  نآرقلا  نأب  املع  ىلاعت  هللا  مالك  وهف  ميركلا  نآرقلا  ليبقت 

ظفح عمتسأ  اعزوم ؟  ناك 

نهضعب10- تمـصف  هلمحتأ  انايحأ ال  ادج و  ينبعتي  مايـصلا  نأل  كلذ  ءاتـشلا و  لصف  ىلإ  اهريخأتب  تمقف  مايألا  ضعب  مايـص  ينقحل  ناضمر  دعب 
هلعفأ نأ  يلع  بجي  يذلا  امف  مايأ  ةثالث  الإ  نهنم  ضقأ  مل  ناضمر و  ءاجف  يتداع  ريغ  ىلع  ةرودلا  ينتءاجف  لامكإلا  ديرأ  تنك  نابعش و  يف 

ظفح عمتسأ  مايصلا ؟.  اذه  ريخأت  يف  مثإ  ينقحلي  له  كلذ و  ةرافك  ام  و 

تاودنل11- رضحت  ءاشعلا  دعب  نآرقلا و  ظيفحت  تاقلح  رصعلا  تقو  يف  رضحت  نأك  رارمتساب  تارضاحملاو  تاودنلا  ىلإ  ةأرملا  جورخ  مكح  ام 
نرق و  ةميركلا (  ةيآلا  فلاخي  له  جورخلا و  ةرثكب  لاجرلل  ةهباشم  كلذ  يف  له  اهيلو و  ىضرب  ناك  اذإ  زوجي  لعفلا  اذه  لهف  ءاملعلا  ضعب 

ظفح عمتسأ  نكتويب ؟ )  يف 

ةأرملا12- عيطتـست  فيك  اهظفحب و  مأ  طقف  اهتءارقب  ىفتكي  له  ملع و  ةبلاط  نوكت  نأ  تدارأ  نمل  اهتءارقب  حـصني  يتلا  ةـيملعلا  بتكلا  يهام 
ظفح عمتسأ  تابلاط ؟  وأ  خياشم  دي  ىلع  اهتسارد  مدعل  ارظن  ملع  ةبلاط  نوكت  نأ 

نأ13- بجي  مأ  مرحم  نودب  اهدـحول  فوطت  نأ  اهل  زوجي  له  قيرـشتلا  مايأل  كلذ  ترخأ  رحنلا و  موي  ةـضافإلا  فوطت  نأ  ةأرملا  عطتـست  مل  اذإ 
ظفح عمتسأ  فاوطلا ؟  ءانثأ  اهعم  نوكي 

تكرابت و14- مالسلا  كنم  مالسلا و  تنأ  مهللا  لاق "  هنأ  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  دري  مل  اثالث  رافغتسالا  ةالصلا و  دعب  هنأ  حيحص  له 
ظفح عمتسأ  ةوخإلا ؟  دحأ  نم  هتعمس  ماركإلا "  لالجلا و  اذ  اي  تيلاعت 

طيخم15- مازح  وه  يبطلا و  مازحلا  كلذ  نودـب  يـشملا  وأ  كرحتلا  يننكمي  انأف ال  فاوطلا  ءانثأ  كلذ  يبطلا و  مازحلا  مادختـسا  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟  يف  كلذ  مادختسا  يل  زوجي  لهف 

316a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 381  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- هانعم ؟. ام  و  ريطلا ) ةدئفأ  لثم  مهتدئفأ  مهبولق و  ماوقأ  ةنجلا  لخدي  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  ثيدحلا  ةحص  ىدم  ام 
ظفح

عم2- مهلماعت  دنع  ةوسق  مهدنع  ءابآلا  نم  ضعبلا  دهاشن  ثيح  راغصلا  لافطألا  عم  هلماعت  يف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  يده  وهام 
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ظفح عمتس✢  مهئانبأ ؟ 

ظفح3- عمتسأ  ءادهشلل ؟  ةجوز  حبصت  ةأرملا  له  اهجوزل و  ةبسنلاب  اذام  نيعلا و  روحلا  دوجو  عم  ةنجلا  يف  ةأرملا  ةلزنم  ام 

ظفح4- عمتسأ  اهينتقي ؟  نأ  ملسملا  ىلع  بجي  يتلا  بتكلا  ريخ  يهام 

؟ 5- اهتيبلـس يف  وأ  اهقلخ  نسح  نم  كلذ  ناك  ءاوس  هب  فصتت  امب  اهتبيغ  يف  ىرخألا  ةأرملا  ركذـت  نأ  يف  ءيـش  هنأـب ال  تاوخـألا  ضعب  لوقت 
ظفح عمتسأ 

وه6- قرـسي و  نيح  قراسلا  قرـسي  نمؤم و ال  وه  ينزي و  نيح  ينازلا  ينزي  ال  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لاق  يلاـتلا  ثيدـحلاب  دوصقملا  اـم 
ظفح عمتسأ  خلا ؟ )  ... نمؤم

انلوق و7- نم  ءاهتنالا  دنع  مأ  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  انلوق  ءاهتنا  دنع  وه  له  اهظفخ  بجي  ىتم  ةالصلا و  يف  دهشتلا  ءانثأ  ةبابسلا  عفر  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ 

ظفح8- عمتسأ  ناخدلا ؟  ةروس  اضيأ  ةليل و  لك  يف  سي "  " ةروس ةءارق  يف  درو  اذام 

ظفح9- عمتسأ  رثكأ ؟  وأ  ةنس  اهريخأت  دعب  نيميلا  ةرافك  ءادأ  نكمي  له 

ظفح10- عمتسأ  ةرم ؟  فلأ  ةعمجلا  موي  يف  دمحم  لآ  ىلع  دمحم و  ىلع  لص  مهللا  لوق  ةحص  ام 

احرج11- تدجو  نيفكتلا  دنع  يدلاو و  ليسغتب  ماقف  ىتوملا  ليسغتب  فلكم  نيملـسملا  نم  لجر  ءاج  كلذ  دعب  هليـسغتب و  تمق  يدلاو و  يفوت 
حرجلا اذهل  ينبذعي  يريمـض  نأ  ثيح  ةرافك  وأ  ةقدص  ناك  ءاوس  حرجلا  اذـه  نع  هلعفأ  ءيـش  يلع  لهف  ليـسغتلا  لعف  نم  يدـلاو  دـي  يف 

ظفح عمتسأ  ليسغتلا ؟  نم  يدلاول  لصح  يذلا 

مكح12- امف  ريثك  حازم  اننيب  أشني  لمعلا  نم  ةحارلا  ءانثأ  نكل  تادابعلا و  نم  انعسو  يف  ام  لمعن  موصن و  يلصن و  بابـشلا  نم  ةعومجم  نحن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

ظفح13- عمتسأ  بتكلا ؟  نم  باتك  يأ  يف  أرقت  ةاتفلا  نآرقلل و  عامتسالا  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  يل  زوجي  لهف  يمومهب  اهيلإ  ثبأ  نأ  دبال  هنأب  ركفأ  انأ  ةحلاص و  ةملعم  انيدل  دجوت 

316b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 363  )  ( 200  ) 

 :- تايوتحملا  

ةينمأ1- هنأب  كش  اذهو ال  ةينمألا ؟.  هذه  ققحتت  يك  لعفأ  اذامبف  ميقلا  نيدلا  اذه  ىلإو  ةيادهلا  ىلإ  سانلا  وعدأ  ةيمالسإ  ةيعاد  حبـصأ  نأ  يتينمأ 
ظفح عمتسأ  ملسملا ؟  عمتجملا  اذه  يف  ةملسم  ةاتف  لكل 

ةرمع2- امهل  لمعن  نأ  وأ  امهل ،  ءادهإلاو  حيبستلا  وأ  امهل  ءاعدلا  وأ  امهل ،  ةينلاب  نآرقلا  ةءارق  نوكي  نأ  لضفألا  له  نيدلاولاك  ىتوملا  ءادـهإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  امهل  لضفأ  امهيأ  جح .  وأ 

ظفح3- عمتسأ  برغملا ؟.  لبق  يهنلا  تقو  يف  ءوضولا  دعب  ةراهطلا  ةنس  ةالص  زوجي  له 

تدع4- يننكل  يمأ  رهظك  يلع  يتجوز  نوكت  لمعلا  اذه  ىلإ  تدع  ول  تلق  مث  هيلإ  تدـع  يننكلو  ةـيناث  هيلإ  دوعأ  الأ  هللاب  تفلحو  ًابنذ  تبكترا 
ظفح عمتسأ  نيكاسم ؟.  معطأ  لهو  ةرافك  يلع  له  لاؤسلاو  ديدشلا ،  فسألل 

ظفح5- عمتسأ  باصنلا ؟.  نوكي  فيكف  كلذك  تناك  اذإو  ةاكز  اهيلع  لهف  رصم  يف  يل  ًاضرأ  تيرتشا  اذإ 

عمتسأ6- حمر ؟.  ردقب  سمشلا  عافترا  دعب  مأ  اهتقو  يف  وه  له  ةالـصلا  ءادأ  نوكت  فيكف  سمـشلا  قورـش  تقو  طبظلاب  ناسنإلا  ظقيتسا  اذإ 
ظفح

؟. 7- لعفأ اذامو  بنذ  يلع  لهف  أضوتأ  مل  نإو  ةـيناث  ةرم  مارحإلا  انمزليو  فاوطلا  لـطبي  فاوطلا  ءاـنثأ  حـيرلا  جورخ  لـثم  ءوضولا  ضقن  لـه 
ظفح عمتسأ 

يننكلو8- حامـسلاو  وفعلا  هنم  بلطأو  هيلإ  بهذأ  نأ  بجي  رخآ  صخـشل  يلع  يذلا  بنذلا  نكلو  هللا  رفغي  هقلاخ  نيبو  دبعلا  نيب  يتلا  بونذلا 
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دقو ةبيط  هدنع  يتعمسو  هنم  جارحإلا  ىهتنم  يف  انأ  يننأل  بابسألا  تناك  امهم  صخشلا  اذه  هجاوأ  نأ  عيطتسأ  الو  هيلإ  هجوتأ  نأ  عيطتـسأ  ال 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكدافأ  ينوديفأ  لعفأ  اذام  لاكشإلا  ضعب  هيلإ  تببسو  هتملظ 

317a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 378  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- يف  ةالـصلا  نأب  نولوقي  مهنأب  ًاضيأ  مهنم  تعمـسو  دجـسملا  جراـخ  ينعي  ربق  روس  نم  بيرق  دجـسملا  اذـهو  دجـسم  يف  يلـصأ  يننإ 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟.  ينوديفأ  قوس ،  يف  دجسم  هنأب  ملعلا  عم  ةيهارك 

عمتسأ2- اذـه ؟.  لثم  فلخ  ةالـصلا  زوجت  لهف  ماكحألا  دـيجي  الو  نآرقلا  ةءارق  نسحي  هنكلو ال  بتار  مامإ  وهو  دجـسملا  سفن  يف  مامإ  دـجوي 
ظفح

مثإ3- ينقحلي  لهف  ةيعرـشلا  بتكلا  ضعبو  نآرقلا  ةءارقب  موقأ  لمعلا  نم  عرفأ  امدـنعو  يل  لكوملا  يلمعب  موقأو  يموكح  فظوم  لمعأ  اـنأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف 

ىلإ4- تهجتاو  رعرع  ةيلامـشلا  ةقطنملا  يف  نكـسأ  تنك  يل  ىلوألا  ةجحلا  يه  تناكو  ًابيرقت  ًاماع  نيثالثو  ةينامث  ذنم  تجح  ةأرما  اهنأب  ركذت 
ترمتعا ينأب  ًاملع  صوخلا  اذهب  ًائيش  لقأ  ملو  ملكتأ  ملف  رمألاب  ةلهاج  تنكو  تاقيملا  تيدعت  دق  نوكأ  كلذب  ةرئاطلاب  ةدج  ةيبرغلا  ةقطنملا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  ءيش  يلع  له  يلاؤسو  رمألا  اذه  ىلع  جحلا  تممتأو  يلزنم  نم  تجرخ  ذنم 

يننأب5- ملعلا  عم  ةرافك  يلع  لهف  يرفاظأ  ريـصقتب  تمق  ةجحلا  يذ  نم  ةتـس  موي  ةضيرفلا  ءادأ  لبقو  يـضاملا  ماعلا  يف  جحلا  ةضيرف  تيدأ 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟.  ةفرعم  يدنع  سيل 

ظفح6- عمتسأ  ليلدلا ؟.  عم  تانبو  دالوأ  نهل  نأ  ًاملع  يمامعأ  تاجوز  ىلع  ملسأ  نأ  زوجي  له 

تيلص7- يننأب  ًاملع  نهنيب  ملسأ  نأ  بجي  مأ  رتولاو  ءاشعلا  ةنس  ةالص  يأ  دحاو  مالسب  تاعكر  ثالث  ءاشعلا  ةالص  دعب  يلـصأ  نأ  يف  مكحلا  ام 
؟.  نيروجأم ةلدألا  عم  دحاو  مالسب  ضعب  عم  تاعكر  سمخ  ًانايحأو  دحاو  مالسب  تاعكر  ثالث  يلصي  ناكو  حيوارتلا  ةالـص  يف  مامإ  فلخ  ًارارم 

ظفح عمتسأ 

اذكو8- اذك  هل  تيرتشا  يننأب  ًالئاق  سانلل  يلع  هناسحإ  ركذي  يقيدـص  نأ  ةلكـشملاو  ايادـهلا  يل  مدـقيو  ًاناسحإ  يلع  نسحي  ميمح  قيدـص  يل 
لماعتأ فيكو  لعفأ  اذام  وأ  كلذ  لعفأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ًادـبأ  ًاناسحإ  هنم  لبقأ  الأ  ىلع  تمزعو  ملألا  دـشأ  تملأت  مالكلا  اذـه  تعمـس  اـملف 

ظفح عمتسأ  سانلل ؟.  هلعف  ام  صقأ  نأ  زوجي  لهو  هعم 

نكلو9- تادابعلا  عاونأ  عيمج  ىلع  ظفاحنو  قلخ  ىلع  هلل  دمحلاو  انلكو  نييرـصم  يل  ةوخإ  عم  نكـسأو  ةيدوعـسلا  ةـيبرعلا  ةـكلمملاب  لمعأ  انأ 
يف انعم  ةالصلاب  ًاريثك  هانحصن  دقلو  ةعامجلا  عم  ةعمجلا  موي  الإ  يلصي  الو  ًادرفنم  هدحول  الإ  ضرفلا  يلصي  لجر ال  اننيب  دجوي  خيشلا  ةليضفاي 

مكيلع مالسلا  وأ  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا  لوقي  لزنملا ال  انيلع  لخد  اذإ  كلذكو  هناوخإ  نم  ةيعوت  وأ  ةحيـصن  يتيأل  لثتمي  مل  هنكل  ةعامجلا 
يجازمب ءاشأ  ام  لوقأ  رح  انأ  مكيلع  مالـسلا  دـحأل  لوقأ  نل  لوقيو  دري  هنكلو  هناوخإ  ىلع  لقألا  ىلع  مالـسلا  يقلي  نأب  ًاريثك  ًاضيأ  هانحـصن 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ  ءوض  يف  انوهجوف 

مكلوق10- امف  اهعبي  ملو  اهلكأ  هنأل  مارح  سيل  كلذ  نأب  نولوقي  سانلا  نم  ضعبلا  نإف  اذام ؟.  مأ  مارح  هبحاص  ملع  نود  رجـشلا  رامث  لكأ  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف 

هنأ11- وأ  ديج  وأ  ليمج  اذه  نأب  نهل  لوقأف  هيف  ييأر  نذخأي  بوث  وأ  شامق  ةعطق  لثم  ديدج  ءيـش  نهعم  نوكي  امدنع  تاقيدـصلا  ضعب  يدـنع 
اذـهو دـيج  اذـه  يلوقب  ءيـش  يلع  له  انه ،  يلاؤس  نهرطاخب  رـسكأ  نأ  بحأ  يننكل ال  ينبجعت  مل  عطقلا  هذـه  نم  ضعبلا  نأ  عم  ينبجعأ 

ظفح عمتسأ  بيط ؟. 

ظفح12- عمتسأ  ًاضيأ ؟.  ةلماجملا  مكح  امف  ةلماجملا  باب  يف  دمحم  خيش  اي  اذه  لخدي  دق 

ةفاضإلاب13- اذه  ىرخأ  مايأ  رطفأو  مايأ  موصأ  تنك  امنإو  ينوناقلا  نسلا  يف  لوقي  مايصلا  أدبي  مل  نيعبـسلاو  ةسماخلا  رمعلا  نم  غلبي  لجر  هنأب 
اذامف يرمع  نم  نيعبرألا  يف  انأو  ةالصلاو  مايـصلا  ىلع  تمواد  دقو  ىرخأ  ًانايحأ  كرتأو  ًانايحأ  يلـصأ  تنك  دقف  ةالـصلا  ءادأ  يف  ينواهت  ىلإ 
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ظفح عمتس✣  ءاضقلا ؟.  عيطتسأ  الو  زجاع  لجر  يننأب  ملعلا  عم  اهمصأ  ملو  ينتتاف  يتلا  تاونسلا  يف  لعفأ 

ظفح14- عمتسأ  نيزافقلا ؟.  سبلت  نأ  اهجورخ  دنع  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

ظفح15- عمتسأ  مأ ال ؟.  لعفلا  كلذ  هل  زوجي  لهف  يواستلاب  سيلو  هدالوأ  مساب  هكالمأ  نم  ًاضعب  لجس  دقلو  كالمألا  نم  ريثكلا  هدنع  لجر 

عمتسأ16- ةجاحلل ؟.  هنذإ  نودب  بهذـت  نأ  زوجي  لهف  اهبراقأو  اهلهأ  دـنع  باهذـلاب  اهل  حمـسي  اهجوز  نأب  ملعت  ةارملا  تناك  اذإ  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح

ظفح17- عمتسأ  سأب ؟.  كلذ  يف  له  جوزلل  نيزتلل  اههجو  ىلع  ةأرملا  هعضت  يذلا  جايكملل  ةبسنلاب  ًاضيأ :  لوقت 

317b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.49  ) ( 501  )  ( 373  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةعاضرلا يف  دالوألا  نيب  ةيوستلا  باب  نم  يلع  امارح  نوكي  رثكأ  اهوخأ  تعـضرأ  نيتنـس و  نم  لقأ  اهعاضرإب  تمق  اذإ  لهف  ةلفط  يدـنع 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  حيضوتلا ؟  عم  رجفلا  ةالص  يف  تونقلا  ءاعد  مكح  ام 

هللا3- امهل  لقف  ناكلملا  كءاج  اذإ  هيلع  تجرخ  يذـلا  دـهعلا  ركذأ  هللا  دـبع  اي  هل  لاقي  نأب  ربقلا  ىلع  كلذ  هنفد و  دـعب  تيملا  نيقلت  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ريغ  ينيد و  مالسإلا  يمامإ و  نآرقلا  ييبن و  دمحم  يبر و 

تيملا4- لهأ  عم  سانلا  عمتجي  نأب  ناذألا  تقو  ىلإ  برغملا  ةالص  دعب  نم  مايأ  ةثالث  ةدمل  دجسملا  يف  تيملا  توم  دعب  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  رسيتي ؟  ام  مايألا  هذه  يف  هدحول  صخش  لك  أرقي  دجسملا و  يف 

ظفح5- عمتسأ  دمحم ؟  انديس  هاجب  ءاعدلا  دعب  نولوقيف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  هاجب  نولسوتي  صاخشأ  يف  مكحلا  ام 

ظفح6- عمتسأ  سأب ؟  اهيف  له  اذك "  لعفت  ةنامأ ال   " ةرابع

لمعت7- يتلا  ءاسنلا  ىدـحإ  ىلإ  باهذـلاب  يـضاملا  ماعلا  يف  اوماق  يلهأ  نأب  املع  اهناكم  نم  اهجارخإ  زوجي  لـه  بجحلا و  نع  لأـسأ  نأ  دوأ 
كلذ لباقم  ةريبك  غلابم  ذخأت  ةأرملا  نكل  بجحلا و  هذه  طسو  يف  عضوي  ام  راضحإب  ةأرملا  هذـه  موقت  هناكم و  نم  هتجرخأ  اهنأب  لوقت  كلذ و 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام  اهعم و  انلماعت  ةأرملا و  هذه  ىلإ  انباهذ  ءارج  باقعلا  انلاني  له  لمعلا 

ظفح8- عمتسأ  ةباجتسم ؟  ةعاس  ةعمجلا  موي  يف  له  طقف و  ةعمجلا  موي  يف  وه  له  ءاعدلل و  ةبسانملا  ةقيرطلا  ينملعي  نأ  خيشلا  نم  وجرأ 

يعـسلا و9- رركت  مل  اهنأ  ريغ  جحلا  ءادأب  انمق  مث  عتمتلا  ةينب  تللحت  مث  جحلا  ةرمع  ءادأب  تماق  رـصم و  نم  ةدجب  يعم  ةماقإلل  يتجوز  تمدق 
ىلإ ةوخإلا  دحأ  اندشرأ  ءاملعلا و  نيب  فالخ  رمألا  يف  نأ  انأرق  ثيح  ءاملعلا  نم  كلذب  لاق  نم  لوقب  المع  ةرمعلا  يف  لوألا  يعسلاب  انيفتكا 
ةدج ىلإ  اندع  عست و  مل  هيلع  ءانب  يعسلا و  رركي  مل  نمل  جحلا  يعس  نع  ءيزجي  ةرمعلا  يعس  نأب  هللا  همحر  ةيميت  نبا  مالسإلا  خيش  مالك 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  باوصلا  ىلإ  انداشرإ  وجرنف 

مأ10- ضيحلا  مكح  يف  مايألا  هذـه  له  ةـبيبطلا  تلأس  دـق  مايأ و  ةـسمخ  ةدـمل  رمتـسا  فيزن  اهل  لصح  يناثلا  رهـشلا  يف  لماح  اـهنأب  ركذـت 
رخآ فيزن  اهل  ثدـح  ثلاثلا  رهـشلا  يف  مث  تقولا  كلذ  يف  ةالـصلا  تكرتف  ضيحلا  مكح  يف  كلذ  نأب  اهل  تلاـقف  ساـفنلا  مأ  ةضاحتـسالا 

له هيف و  ةالصلل  يكرت  مكح  ام  سافن و  مأ  ةضاحتسا  مأ  ضيح  وه  له  فيزتلا  اذه  مكح  ام  اضيأ ،  ةالصلا  هيف  تكرت  اموي  رشع  ينثا  رمتـسا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  ةداعإ و  يلع 

318a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 376  )  ( 220  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتس✤  هللا ؟.  مكازج  عرشلا  يف  همكح  ام  ثراوكلاو  بئاصملا  نم  طخستلا 

فلسلا2- دحأ  ىلإ  بوسنم  لوقلا  اذه  لهو  كلذ  ىنعم  ام  تءاج  امك  اهورمأ  لاقف  تافصلاو  ءامسألا  نع  مهنع  هللا  يـضر  فلـسلا  دحأ  لئس 
ظفح عمتسأ   ؟.

لوحلا3- اهيلع  لاحو  ةدحاو  تناك  ولو  ىتح  اهيلع  ةاكزلا  بجت  هنأ  مأ  اهيف  ةاكزلا  بجت  ىتح  ددـحم  ددـع  اهل  لهو  منغلا  يف  ةاكزلا  بجت  ىتم 
ظفح عمتسأ   ؟.

ظفح4- عمتسأ  اذام ؟.  مأ  نانسألا  جرختو  ربقلا  رفحي  نأ  بجي  له  تاونس  ةدع  هربق  ىلع  ىضم  دقو  بهذ  هنانسأ  يفو  ربقو  لجرلا  تام  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  مأ ال ؟.  رذن  امب  يفي  نأ  هيلع  بجي  له  مئان  وهو  صخشلا  رذن  اذإ 

رخآ6- صخش  ءايحإب  ببـست  مث  رخآ  صخـش  تومب  صخـشلا  ببـست  اذإ  لهو  ًاعيمج ،"  سانلا  ايحأ  امنأكف  اهايحأ  نمو  ىلاعت "  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح عمتسأ  كلتل ؟.  ةرافكلا  هذه  لثم  تناك 

ةريغـص7- ةعطق  لازي  ناكو ال  نينجلا  تضهجأو  ىفـشتسملا  ىلإ  تبهذف  لمحت  نأ  ديرن  نكن  ملو  نييلوألا  نيرهـشلا  يف  ًالماح  تناك  يتجوز 
دعب نينجلا  اذه  نيبتي  مل  هنأل  ءيش  مكيلع  هنأ ال  يل  اولاقف  تلأس  يننأل  مايص  انيلع  نأ  مأ  ءيش  انيلع  لهف  يش  يأ  هنم  نيبتي  مل  محللا  نم 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازجو 

318b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 418  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هلل ؟  ركذ  هنأ  عم  ةعدب  وه  له  يعامجلا  حيبستلا  يعامجلا و  ءاعدلا  رافغتسالا و 

ظفح2- عمتسأ  ةيعرشلا ؟  ةيقرلل  وأ  رجألل  ابلط  ضئاحلل  ةبسنلاب  بيغ  رهظ  نع  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 

هنأ3- ثيح  يناثلا  راطملا  يف  يناثلا  يمرحم  ينلبقتسا  مث  لوألا  راطملا  يف  ينعدو  يمرحم  نأب  املع  مرحم  نودب  ةرئاطلاب  رفـسلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ايرورض ؟  يرفس  ناك 

-4 ، لاملا سأر  بسح  ءاكرـشلا  ىلع  حبرلا  عزوي  اهيلع و  لمعي  مهدحأ  ذخأ  ةريغـص و  نحـش  ةرايـس  اورتشا  براقألا و  نم  ةعومجم  كرتشا 
ظفح عمتسأ  ماع ؟  لك  يف  لقي  لاملا  سأر  نأب  املع  ةرايسلا  هذه  ىلع  ةاكز  كانه  له 

ظفح5- عمتسأ  هنع ؟  يكزأل  بهذلا  اذه  نم  عيبأ  له  ةنيزلا  بهذ  نع  هب  يكزأل  الام  كلمأ  تنك ال  اذإ 

مثإ6- اهيلع  له  نيتعاس  وأ  ةـعاس  ليلقب  ليللا  فصن  دـعب  ةأرملا  تلـص  اذإ  ليللا و  ثلث  مأ  ليللا  فصن  وه  له  ءاشعلا  ةالـصل  تقو  رخآ  وهام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف 

اذام7- اهكرت ،  الإ  اهلهأ و  عم  قفتا  هتبجعأ  نإف  ةولخ  نود  ءيـش  يأ  ىلع  قافتالا  لبق  ةـبوطخملا  ىري  بطاخلا و  يتأي  نأ  اندـنع  ةداـعلا  ترج 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  حاكنلا  دقع  لبق  تارم  ةدع  اهتيؤر  بلط  اذإ  ةلاحلا و  هذه  يف  اهنم  ىري  نأ  هل  حابي 

ءاقبلا8- عيطتـست  اهنأل ال  اهدالوأ  دـنع  اهتيب  نم  جرخت  تناك  امنإ  هيلع و  دـتعت  ملف  ازجاع  اـضيرم  ناـك  اـهجوز و  يفوت  رمعلا  يف  ةريبك  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  اذام  كلذ و  يف  مثأت  لهف  بيطتت  نيزتت و ال  تناك ال  اهنأب  املع  تيبلا  يف  اهدحول 

ظفح9- عمتسأ  دتعت ؟  ىتمف  رهشأ  ةتس  نم  رثكأ  رورم  دعب  الإ  اهجوز  ةافوب  ةأرملا  ملعت  مل  اذإ 

عمتسأ10- تقولا ؟  كلذ  يف  ةدع  اهيلع  له  اهقلطف  دلبلا  يـضاق  نم  قالطلا  تبلط  دق  ةجوزلا و  هنع  ملعت  مل  تاونـس و  ةدـعل  جوزلا  باغ  اذإ 
ظفح

فارحنالا11- ةنتفلا و  هنبا  ىلع  بألا  فاخ  دق  هب و  جوزتيل  لام  هيدل  سيل  باش  نبا  هدنع  جـحلا و  ةـضيرف  دؤي  مل  لاملا و  نم  اغلبم  كلمي  لجر 
ظفح عمتسأ  باشلا ؟  نبالا  اذه  جوزي  مأ  لاملا  اذهب  جحي  نأ  بألل  لضفألا  وهامف 
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لج و12- زع و  هللا  يـضرت  يتلا ال  ءايـشألا  ضعب  لعفي  ةعامجلا و  عم  ةالـصلا  يدؤي  هنأب ال  اهجوز  عم  اهتلكـشم  ةجوزتم  ةاتف  اهنأب  لوقت  ةـلئاس 
ةجيتن دجأ  مل  تربص و  يننأب  املع  لجرلا  اذه  عم  ءاقبلا  زوجي  لهف  تكسي  اريخ و  هللا  كازج  يل  لوقي  ةحيصنلا  لبقي  هنكل ال  اريثك و  هتحصن 

ظفح عمتسأ  حالصلا ؟  ةيادهلاب و  هل  هللا  وعدأ  يننأ  عم  لاحلا  هذه  ىلع  هعم  تيقب  نإ  ةمثآ  انأ  لهف  اوعيضي  نأ  ديرأ  لافطأ و ال  يل  و 

319a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.93  ) ( 437  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  باوثلا ؟  نم  ةنيدملاب  ىلص  نم  رجأ  وهام  ةنيدملل و  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  اعد  له  مارحلا و  تيبلا  صئاصخ  يهام 

ظفح2- عمتسأ  ةيدهلا ؟  ذخأي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ناك  له  ةيدهلا و  ذخأ  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  بجاو ؟  ةرمعلا  يف  عادولا  له 

ظفح4- عمتسأ  امهتايح ؟  يف  هيدلاو  هاجتا  ملسملا  هلمعي  ءيش  لضفأ  وهام 

ظفح5- عمتسأ  رفاسملا ؟  نع  بتاورلا  ننسلا  طقست  له 

ظفح6- عمتسأ  يكملا ؟  مرحلا  ةطقل  مكح  وهام 

ظفح7- عمتسأ  ةنسلا ؟  باتكلا و  يف  تركذ  يتلا  تافصلا  ءامسألا و  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  بهذم  وهام 

ظفح8- عمتسأ  ةرم ؟  نم  رثكأ  ةرمعلا  راركت  نم  سانلا  ضعب  هلعفي  ام  مكح  ام 

ةيادب9- يف  نذؤملا  ناك  اذإ  عايذملا  عمسأ  مأ  دجسملا  ةيحت  يلـصأ  نأ  ىلوألا  لهف  هعمـسأ  انأ  عايذملا و  يف  نذؤي  ناذألا  دجـسملا و  تلخد  اذإ 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  ةيحت  يلصأ  نأ  عيطتسأ  ناذألا و 

ظفح10- عمتسأ  هصخت ؟  ةالص  مارحإلل  له 

ظفح11- عمتسأ  ةجاحلا ؟  ةالص  يهام 

ظفح12- عمتسأ  رانلاب ؟  مئاهبلا  مسو  مكح  ام 

ىلإ13- رجفلا  يأ  ةالـصلا  دـعب  سلج  نم  ثيدـحلا  يف  ءاج  امل  دجـسملا  يف  مأ  تيبلا  يف  ىلـصت  لهو  قارـشإلا  ةالـص  يه  له  ىحـضلا  ةـالص 
ظفح عمتسأ  نمزب ؟  هدعب  مأ  ميوقتلا  بسح  كلذ  نوكي  له  ةمات و  ةمات  ةرمعب  يتأ  امنأكف  قارشإلا 

دوجس14- نم  لادتعالا  لهف  دوجـسلا ،  نم  لادتعالا  لبق  فحـصملا  ذخأي  دوجـسلا و  نم  عفري  سانلا  نم  ضعبلا  ةوالتلا  دوجـس  نم  عفرلا  دنع 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  وه  ام  هيذخف و  ىلع  هيفك  عضي  نأب  نيتدجسلا  نيب  ةسلجلا  لثم  نوكي  له  بجاو و  ةوالتلا 

ظفح15- عمتسأ  لاجرلاو ؟  ءاسنلا  لمشت  له  لعفت و  ىتم  كروتلا و  ةسلج  مكح  ام 

319b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 407  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- ليلد  كانه  له  ةـمرح و  كلذ  يف  له  ةـصاخ  نيحلاصلا  ءايلوألا و  روبق  نم  اهب  كربتلا  ةـماع و  روبقلا  ةرايز  يف  يعرـشلا  مكحلا  وهاـم 
ظفح عمتسأ  ةنسلا ؟  نآرقلا و 

ظفح2- عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ةبحم  ققحتت  فيك 

ظفح3- عمتسأ  تيبلا ؟  يف  نولصي  ثيح  ةعامجلا  عم  ةالصلا  ءادأ  يف  نورصقي  مهنأ  عم  يبراقأل  ةاكزلا  عفدأ  نأ  زوجي  له 
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ظفح4- عمتس✥  عفانلا ؟  ملعلا  يقلتل  ةليسو  نسحأ  يهام 

كلذ5- قوف  باقنلا و  تسبل  ثيح  بتكأ  ـال  أرقأ و  ـال  اـنأ  هناـكرأ و  نع  ـال  جـحلا و  تاـبجاو  نع  فرعأ  نكأ  مل  يرمع و  يف  ةرم  لوأ  تيجح 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  يتجح  يف  مكحلا  امف  اليل  يرعش  تطشم  ىنم  انلصو  امدنع  ةوطغ و 

نم6- كانه  نكي  مل  ثيح  برـشت  لكأتل و  يعارملا  ىلإ  مانغألا  هذـهب  جرخأ  تنك  دادـحلا  تسبل  امدـنع  مانغأ و  دالوأ و  يدـنع  يجوز و  يفوت 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  الماك  اباجح  ةبجحتم  يننأب  املع  يريغ  اذهب  موقي 

الإ7- يسابل  علخأ  ملف  ةدعلا  ءاضقنا  يف  كلذ  رثكأ و  وأ  اموي  تدز  يننأب  كشأ  تنك  مايأ  ةرـشع  رهـشأ و  ةعبرأ  يه  و  دادحلا )  ةدعلا (  ءانثأ  يف 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  اليل  يناثلا  مويلا  يف 

هللا8- نيثالث و  اثالث و  هلل  دمحلا  نيثالث و  ثالث و  هللا  ناحبـس  وأ  ربكأ  هللا  هلل و  دمحلا  هللا و  ناحبـس  لوق  ةالـصلا  دعب  ركذلا  يف  لضفأ  امهيأ 
ظفح عمتسأ  نيثالث ؟  اثالث و  ربكأ 

ظفح9- عمتسأ  حيبستلا ؟  يف  ةحبسلا  مادختسا  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  ةنسلا ؟  باتكلا و  نم  كلذ  حيضوت  عم  مالسإلا  يف  عطنتلا  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ليلدلا  ام  ةيميهاربإلا و  ةالصلا  ةدايزب  كلذ  ةيناثلا و  ةعكرلا  يف  تايحتلا  أرقن  له 

ظفح12- عمتسأ  هللا ؟  يف  ضغبلا  هللا و  يف  بحلا  نوكي  فيك 

ظفح13- عمتسأ  ةالصلا ؟  نع  يهنلا  تاقوأ  يهام  مأ ال و  ناذألا  لبق  نوكت  له  برغملا  ةالص  لبق  دجسملا  ةيحت  يتعكرل  ةبسنلاب 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  لاملا  نم  اريبك  اغلبم  بئانلا  طرتشا  ثيح  جحلا  يف  ةباينلا  مكح  ام 

يمرل15- اهيخأ  عم  تبهذ  رحنلا  موي  ةفلدزملاب و  ترم  مث  ةفرعب  تفقو  مث  مودقلا  فاوط  تفاطف  اهيخأ  عم  ةنس  رشع  ةسمخ  ذنم  تجح  ةلئاس 
يف مرت  مل  مث  جاجحلا  دحأ  تباصأ  امبر  ماحزلا و  ةدش  نم  ىمرملا  ىلإ  تارمجلا  هذـه  لوصو  مدـع  تظحال  يمرلا  دـنع  اهنكل  تارمجلا و 

تقولا لوطل  كلذ  ايلاح و  ملعي  هنأب ال  اهباجأف  نآلا  هتلأس  مأ ال و  اهنع  يمرلاب  اهاخأ  تلكو  له  تقولا  كلذ  يف  ملعت  مل  نييلاـتلا و  نيمويلا 
كلذ مكح  وهامف  عادولا  فاوط  جحلا و  يعس  ةضافإ و  فاوط  نم  اهجح  تلمكأ  مث  كلذب  نيقي  هيدل  سيل  و  ةنس )  ةرشع  ةسمخ  براقي  ام  ) 

ظفح عمتسأ   ؟

لطبي16- ماصخلا  كلذ  لهف  رهـشأ  ةدع  ماصخلا  كلذ  ىلع  انيقب  يتنب و  جوز  نيب  ينيب و  يرـسأ  فالخ  لصح  يمرلا  دعب  ىنم  يف  لوقت :  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟ 

نم17- رثكأ  يل  ءايحلا و  ةريثك  يحتـست و  اهنأب  اهتنبا )  يتجوز (  ينتربخأف  زئاج  اهيلع  يمالـس  نأب  اهعانقإ  تلواـح  ينع و  بجتحت  يتجوز  مأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  فتاهلاب  الإ  ينملكت  نيماع ال 

ظفح18- عمتسأ  ءالؤه ؟  لثمل  مكتحيصن  امف  كلذل  مهلهؤي  يعرش  ملع  مهدنع  سيل  ىوتفلل و  نودصتي  سانلا  نم  ضعبلا 

320a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 395  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- ةمئألا  ضعب  نأل  ريخألا  دهشتلا  دنع  كلذك  ربكأ و  هللا  هلوق  دنع  هتوص  فيفختب  نيمومأملا  رعشي  نأ  طسوألا  دهشتلا  يف  مامإلا  ىلع  له 
ظفح عمتسأ  ةدحاو ؟  ةريتو  ىلع  ريبكتلا  يف  نوكي  دجاسملا 

هل و2- هذخأيل  لاملا  عمج  ىفوتـسا  بولطملا  غلبملا  متأ  نأ  دعب  هنكل  ةـمكحملا و  نم  رارق  بجومب  اهلجأ  نم  لام  عمجب  ماق  ةـيد و  هيلع  لجر 
ظفح عمتسأ  الالح ؟  الام  ربتعي  لاملا  اذه  لهف  ةيدلا  هذه  عمج  متأ  دق  هنأب  سانلا  ربخي  نأ  نود  هتايح  يف  هنم  ديفتسي 

لامشلا3- نيميلا و  ىلإ  رظني  تفتلي و  حالفلا  ىلع  يح  ةالصلا  ىلع  يح  لاق  اذإ  نذؤملا  نأ  يف  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  درو  له 
ظفح عمتسأ   ؟

دحأ4- رمأي  فرـصني و  مأ  ةـبطخلا  لمكي  لهف  ةـيناثلا  وأ  ىلوألا  ةـبطخلا  يف  ناك  ةـعمجلا و  موي  ربنملا  ىلع  بطخي  وه  بيطخلا و  ثدـحأ  اذإ 
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ظفح عمتس✦  يلصي ؟  نأب  نيلصملا 

ملعلا5- عم  مهنم  بيرق  رخآ  تاقوأ  دجسم  كلذك  بيرق و  عماج  دوجو  عم  مهنم  امامإ  انذؤم و  اوعضو  دجـسم و  ءانبب  يحلا  لهأ  نم  ةعامج  ماق 
؟  مارح مأ  لالح  فاقوألا  نم  مامإلا  نذؤملا و  هملتـسي  يذلا  بتارلا  له  دـحأ  هيف  يلـصي  دجـسملا و ال  قلغأ  تازاجإلا  يف  اورفاس  اذإ  مهنأب 

ظفح عمتسأ 

يف6- بنذ  انيلع  لهف  ةضيرم  تناك  ةاكزلا و  كنع  جرخأ  فوس  اهل  لاق  يدلاو  نأل  كلذ  بهذـلا و  نع  ةاكزلا  جرخت  نكت  مل  يتدـلاو و  تيفوت 
ظفح عمتسأ  لمعن ؟. اذام  كلذ و 

ظفح7- عمتسأ  ةنسلا ؟  باتكلا و  نم  كلذل  عجانلا  جالعلا  وهامف  ساوسولا  ضرم  نم  َنُوكَْشي  نمم  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رثك 

امف8- الماك  تيملا  ىلع  نآرقلا  أرقي  نأ  ىلع  هل  ةرجأك  نآرقلا  ءىراقل  ةريبك  غلابم  عفدـب  موقت  اهجوز  تام  اذإ  ءاسنلا  نم  ضعبلا  اـنتيرق  يف 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا  مكح 

ظفح9- عمتسأ  ةيطعألا ؟  يف  رخآلا  ضعبلا  ىلع  ضعبلا  لضفي  دالوألا و  نيب  قرفي  يذلا  صخشلا  يف  عرشلا  مكح  ام 

نم10- سيل  لوقي  ثيح  ىربكلا  اهتخأ  جيوزت  ىلع  رـصأ  دلاولا  نكل  باطخلا و  نم  ةعومجم  اهتبطخل  مدقت  ةنـس  نيرـشع  رمعلا  نم  غلبت  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  رمألا ؟  اذه  يف  مكتحيصن  يه  امف  ىربكلا  لبق  ىرغصلا  جيوزت  انتداع 

320b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 408  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهماحرأ ؟  ةلص  نم  هتجوز  عنمي  نأ  جوزلل  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  نيجاتحملا ؟  نيكاسملا و  ءارقفلا و  ىلع  قدصتي  مأ  دجاسملا  ءانبب  موقي  له  هيلع  هللا  معنأ  يذلا  ملسملل  لضفأ  امهيأ 

يف3- مثإ  يلع  لهف  ظفحلا  ىلع  يعيجشتب  موقي  نم  دجوي  نكل ال  أرقأ و  امئاد  يننكل  ميركلا و  نآرقلل  يظفح  مدع  يف  ةرصقم  ينربتعت  يمأ 
يلخدا اهل  ليق  اهجوز  تعاطأ  اهجرف و  تنصح  اهرهش و  تماص  اهسمخ و  ةأرملا  تلـص  اذإ  هانعم (  ام  يذلا  ثيدحلاب  ةمزتلم  يننأ  عم  كلذ 

ظفح عمتسأ  تئش ؟ )  ةنجلا  باوبأ  يأ  نم  ةنجلا 

يف4- امل  براوجلا  سبلن  نكل ال  بابلجلا و  سبلن  اننأ  عم  كلذ  زوجي  لهف  ايوس  لكأن  نحن  دالوأ و  هل  جوزتم و  وهو  يجوز  وخأ  تيبلا  يف  دـجوي 
نع فشكن  نأ  وه  لعفلا و  كلذ  انل  زوجي  لـهف  مهلهأ  ةراـيزل  يجوز  ةوخإ  يتأـي  اريثك و  هلخدـن  ثيح  خـبطملا  دوجو  اذـك  جرحلا و  نم  كـلذ 

ظفح عمتسأ  هلهأ ؟  عم  نكسي  لظي  فوس  ناوخإلا و  رغصأ  يجوز  نأ  ملعلا  عم  انهوجو 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  يف  جالعلا  وهام  بلقلا و  ةوسق  بابسأ  يهام 

ظفح6- عمتسأ  نيل ؟  قفر و  ةريصب و  ملع و  ىلع  لج  زع و  هللا  ىلإ  وعدي  نأ  ديري  يذلا  ملسملا  يف  رفوتت  نأ  بجي  يتلا  تافصلا  يهام 

ظفح7- عمتسأ  هيلع ؟  مادقإلا  مدع  وأ  رمألا  ىلع  مادقإلاب  ةقالع  هل  سيل  ةراختسالا  ةالص  بقع  هحارشنا  ردصلا و  قيض  له 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  نم  ةبوتلا  ينمزلي  له  ةعماجلا  فراشم  ىلع  نآلا  انأ  داوملا و  ضعب  يف  تششغ  يننكل  ةيوناثلا و  نم  تجرخت 

ظفح9- عمتسأ  يعرشلا ؟  مكحلا  وهامف  يعرش  دقعب  سيل  و  ةلبد )  متاخلاب (  اهبطاخ  وه  اهيلع و  دقع  ةاتف و  بطخ  باش 

تلخد10- امدنع  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نأب  نلقي  افوشكم و  هجولا  نكرتي  تاوخأ  كانه  نأ  ثيح  يعرـشلا  ةأرملا  سابل  يف  مكحلا  ام 
عمتسأ مأ ال ؟  حيحص  ثيدحلا  اذه  له  نيفكلا  هجولا و  الإ  اهنم  رهظي  ضيحملا ال  ةأرملا  تغلب  اذإ  ةأرملا  اهل  لاق  اهنع و  ضرعأ  ءامسأ  هيلع 

ظفح

مكح11- امف  ثالث  وأ  نيتنـس  ىلإ  لصت  دق  ةدمل  اندالوأ  انتاجوز و  نع  لوطن  دـق  شيعلا و  ةـمقل  لمعلا و  ضرغل  لهألا  نع  نيدـيعب  شيعن  نحن 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  عرشلا 

ظفح12- عمتسأ  نيدلا ؟  دامع  يه  ةالصلا  نأ  عم  ةالصلا  ىلع  ربصلا  مدق  اذامل  ةالصلا )  ربصلاب و  اونيعتساو  ةميركلا (  ةيآلا  نع  رسفتسي  لئاس 

ظفح13- عمتسأ  هروص ؟  نع  مالسإلا و  يف  نيمأتلا  مكح  نع  لئاسلا  لأسب 
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ظفح14- عمتس✧  لفكتملا ؟  رجأ  يف  كلذ  يف  ةأرملا  لخدت  له  اهدالوأ و  ةلمرألاب و  لفكتملا  رجأ  وهام 

ىلع15- رجؤن  لهف  مالـسلا  دري  هيلع ال  انملـس  اذإ  اردان و  الإ  انيلع  مالـسلا  دري  بضغ ال  ةلاح  يف  امئاد  ةكرـشلا  يف  انع  لوؤسم  صخـش  انيدل 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةباجإلا  مالسلا و  در  نم  رجأ  وهام  انربص و  يف  كلذ 

تناك16- اهتبرـضف و  زازفتـسالل  يناعد  امم  قئال  ريغ  ادر  يلع  تدرف  كلذ  نع  اهتلأس  أطخ و  ائيـش  تلمع  دق  يتجوز  تدجوف  لمعلا  نم  تئج 
؟  هيف ةرافكلا  ام  كلذ و  يف  بنذ  يلع  لهف  بيبطلا  ىلإ  اهب  يباهذ  دنع  نينجلا  طقـسف  فيزن  اهدنع  ثدحف  روهـش  عبرأ  هرمع  نينجب  الماح 

ظفح عمتسأ 

ظفح17- عمتسأ  مومؤملا ؟  بحسأ  وأ  مامإلا  مدقأ  لهف  نايلصي  نيصخش  تدجو  دجسملا و  تلخد  اذإ 

ظفح18- عمتسأ  ةيدهلا ؟  ذخأي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ناك  له  ةيدهلا و  ذخأ  مكح  وهام 

ظفح19- عمتسأ  تيبلا ؟  يف  نولصي  ثيح  ةعامجلا  عم  ةالصلا  ءادأ  يف  نورصقي  مهنأ  ثيح  براقألل  ةاكزلا  عفد  زوجي  له 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ★3 | 37 | 38 |  لوألا |   |

321a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 446  )  ( 285  ) 

 :- تايوتحملا  

كرابت1- هللا  ءاش  ام  لوقي  وأ  هللاب  الإ  ةوق  هللا ال  كرابت  هللا  ءاش  ام  لوقي  وأ  هللا  كرابت  هللا  ءاش  اـم  لوقي :  لـهف  هبجعي  اـم  ناـسنإلا  ىأر  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  اهلك  له  هللا و 

يف2- لمعي  اذامف  ىلوألا  ةعكرلا  يف  لوألا  عوكرلا  نم  مامإلا  ىهتنا  دق  ملعي و  وه ال  فوسخلا و  ةالص  نولـصي  سانأ  عم  رجفلا  ةينب  ىلـص  نم 
ظفح عمتسأ  تالاحلا ؟  هذه  لثم 

ظفح3- عمتسأ  نيدم ؟  عقت  نيأف  مالسلا  ةالصلا و  هيلع  ىسوم  اهيلإ  بهذ  يتلا  نيدم >  صصقلا <  ةروس  يف  ميركلا  نآرقلا  يف  ركذ 

ظفح4- عمتسأ  رغصألا ؟  يخأ  عم  تعضر  اهنأب  ملعلا  عم  يلاخ  ةنبا  نم  جوزتأ  نأ  يل  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغ  ىلع  نذؤي  نأ  نذؤملل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةالص ؟  لك  دعب  لبق و  ةحيحصلا  ننسلا  يهام 

لوألا7- فصلا  نم  دـحأ  عجريف  هدرفمب  يناثلا  فصلا  يف  نوكي  نيلـصملا و  نم  صخـش  لخدـيف  لوألا  فصلا  اـنممتأ  دـق  نوكن  يلـصن  نحن  و 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  لمعلا  اذه  له  هراوجب  يلصيل 

ظفح8- عمتسأ  نيرهشب ؟  مأ  دحاو  مويب  مويلا  موصأ  لهف  يعرش  رذع  ريغب  ناضمر  نم  اموي  ترطفأ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  86ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 97نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
99

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
114

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
27055
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
24
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ظفح9- عمتسأ  ةالص ؟  لك  دنع  ةماقإلا  ناذألا  نيب  يعرشلا  تقولا  وهام 

ظفح10- عمتسأ  ةالصلا ؟  وج  نم  جرخأ  ىتح ال  لاع  توصب  رصعلا  رهظلا و  ةالص  يلصأ  انأ 

؟ 11- ءاعدـلا ءاهتنا  دـعب  ههجو  ىلع  هدـيب  حـسمي  له  تونقلا  ءاعد  يلـصملا  أرق  اذإ  تونقلا و  ءاعد  ةءارق  اهيف  بجت  له  رتولا و  ةالـص  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح12- عمتسأ  ناكرألا ؟  ةيقب  يف  كلذك  أطخأ و  ثيح  نم  وأ  هلوأ  نم  دهشتلا  ديعي  لهف  ريخألا  دهشتلا  يف  اهس  وأ  يلصملا  أطخأ  اذإ 

؟ 13- ةلاحلا هذه  لثم  يف  ةالـصلا  لطبت  لهف  ةالـصلا  يف  ةنينأمط  مهل  نوكت  عوكرلاب و ال  نوتأي  اولـص ال  اذإ  ءاسنلا  مهنم  ةصاخ  ماوعلا و  ضعب 
ظفح عمتسأ 

ظفح14- عمتسأ  رصعلا ؟  لبق  تاعكر  عبرأ  ةالصب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  بغر  هانعم  ام  يذلا  ثيدحلا  اذه  ةحص  ام 

لتق15- غزولا و  لتق  مكح  اـمف  ةنـسح  ةـئام  هل  نوكي  ةرم  لوأ  نم  هلتقي  يذـلا  نأـب  غزولا و  لـتق  يف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  بغر 
ظفح عمتسأ  عدافضلا ؟ 

وه16- لاؤسلا  له  لاؤسلا )  ةرثك  لاملا و  ةعاضإ  لاقلا و  ليقلا و  نع  هيف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ىهن  يذـلا (  ثيدـحلا  نع  لأسي 
ظفح عمتسأ  هلأسي ؟  نأ  ملسملل  يغبني  يذلا ال  ءيشلا  نع  ةلئسألا  وه  مأ  ةقدصلا  بلط 

ظفح17- عمتسأ  ةالصلا ؟  لطبت  يتلا  تاكرحلا  ددع  مك 

ظفح18- عمتسأ  نطابلا ؟  رهاظلا و  نم  مأ  امهرهاظ  نم  نوكي  نينذألا  حسم  له 

ظفح19- عمتسأ  ةنسحلا ؟  ىقبت  ةئيسلا و  بهذت  له  ةئيسلا  ةنسحلا  وحمت  فيك 

ظفح20- عمتسأ  مثإ ؟  هيلع  لهف  ةالصلا  هذه  رصقي  مل  اذإ  اهرصقي و  نأ  هيلع  مأ  ةلماك  ةالصلاب  يتأي  نأ  رفاسملل  زوجي  له 

بلقلا21- روضح  مدع  له  كلذ و  نوكي  فيكف  اهنم  لقع  ام  الإ  هتالص  نم  هل  بتكي  ناسنإلا ال  نأ  ةنـس و  ةالـصلا  يف  بلقلا  روضح  نأب  تعمس 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  لطبي  ةالصلا  يف 

321b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 381  )  ( 241  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- اباجتـسم ءاعدـلا  كلذـب  نوكي  تارم  ثالث  نيمحارلا  محرأ  اي  لوق  تارم و  ثالث  بر  اي  لوق  له  اـهتاقوأ و  ءاعدـلا و  ةـباجإ  عضاوم  يهاـم 
ظفح عمتسأ 

مهعم2- موق  امهرأ  مل  رانلا  لهأ  نم  نافنص  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هللا  يـضر  ةريره  يبأ  نع  ثيدحلا  ىنعم  ام 
ةـنجلا و ال نلخدـي  ةـلئاملا ال  تخبلا  ةمنـسأك  نهـسوؤر  تالموم  تالئام  تايراع  تايـساك  ءاسن  سانلا و  اهب  نوبرـضي  رقبلا  بانذأك  طايس 

ظفح عمتسأ  اذك ؟  اذك و  ةريسم  نم  دجويل  اهحير  نإ  اهحير و  ندجي 

ظفح3- عمتسأ  حيوارتلا ؟  ريغ  يف  ةعامجلا  ةالص  هيف  زوجت  رتولا  عفشلا و  له 

يكل4- يلهأ  عم  سلجأ  نأ  ديرأ  انأ  يبأ و  نع  ديعب  تيب  يف  نكـسأ  نأ  يتجوز  لهأ  دارأ  يجاوز  دـعب  يجاوز و  فيلاكتب  يخأ  يبأ و  ماق  باش  انأ 
مث اهلهأ  تيب  ىلإ  يتجوز  تبهذ  رهـش  دعب  يتجوز و  يبأ و  نيب  لكاشملا  تأدب  يتدلاو و  ةافو  دعب  ديحو  هنأب  اصوصخ  يدـلاو و  ةـياعرب  موقأ 
مأ اهقلطأ  له  يتلكـشمل  الح  ديرأ  ةدـج و  يف  دوجوم  انأ  نآلا  اهلهأ و  تيب  يف  سلجت  نأ  ىلع  ترـصأف  ةبوعـص  حاحلإ و  دـعب  اهذـخآل  تبهذ 

ظفح عمتسأ  اهيلع ؟  ربصأ 

نكمتأ5- مل  ليللا و  نم  ةرخأتم  ةعاس  يف  ةضافإلا  فاوط  فوطأل  تبهذ  تارمجلا  يمر  دعب  ةفرعب و  فوقولا  دعب  نكل  جـحلا و  ةـضيرف  تيدأ 
ظفح عمتسأ  ةرافك ؟  يلع  لهف  رجفلا  ةالص  ءادأ  دعب  الإ  فاوطلا  نم  ءاهتنالا  نم 

ظفح6- عمتسأ  نيباوألا ؟  ةالص  يه  له  اهمسا و  وهام  اهتاعكر و  ددع  مك  برغملا  ةنس  ريغ  نم  ءاشعلا  برغملا و  نيب  ةالص  كانه 

غلاب7- لجر  وه  تقولا و  كلذ  يف  هيلع  ةبجاو  ةالصلا  تناك  دق  ةيضاملا و  نينسلا  يف  لصي  مل  هنأ  يأ  ةريصق  ةرتف  ذنم  ةالصلاب  أدب  قيدص  يدل 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 
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1ادنلوه
1نامع
1ايسور

8ةيدوعسلا
44اكيرمأ
1نميلا

تيالاتس ةمدخ  1دوزم 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  ةقباسلا  نينسلا  نم  هتاف  ام  يضقي  لهف  لقاع 

ظفح8- عمتسأ  اديهش ؟  نوكي  ناسنإلا  اهيف  تام  اذإ  يتلا  فقاوملا  يهام 

ظفح9- عمتسأ  ءاعدلا ؟  يف  نيديلا  عفر  بحتسي  لهف  باجتسم  ةماقإلا  ناذألا و  نيب  ءاعدلا 

لك10- موقي  معلا  ءانبأ  نم  ةعـست  يل  نكل  تيملا و  لهأل  ثلث  ىدـهي و  ثلث  هب و  قدـصتي  ثلث  ماسقأ  ةـثالث  ىلإ  مسقت  ةيحـضألا  نأب  ملعن  اـمك 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  اثلث  يدهن  نأ  وأ  ثلثب  قدصتن  نأ  نود  ناوخإلا  عيمجل  اهميدقت  خبطملا و  يف  هتيحضأ  لمعب  مهنم 

ضعبلا11- هيف و  ةاكزلا  بوجو  مدعب  ىتفأ  خياشملا  ضعب  نأب  تعمـس  دـق  اهـسفنل و  هلمعتـست  يهو  بهذ  نع  ةرابع  يلح  يتجوز  ىدـل  دـجوي 
ظفح عمتسأ  يلحلا ؟  ةاكز  يف  مكهيجوت  وه  امف  هيف  ةاكزلا  بوجوب  ىتفأ  رخآلا 

322a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 446  )  ( 254  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  رطفي  ناضمر  راهن  يف  روخبلا  قاشنتسا  له 

ظفح2- عمتسأ  بونذلا ؟  رئابك  بحاص  وه  قسافلا  له 

عمتسأ3- عوكرلا ؟  ظفلب  اهنأل  ةدجس  ربتعت  اهنأب ال  تعمس  يننأل  مأ ال  ةدجس  ربتعت  ةروس ص  يف  يتلا  ةدجـسلا  له  ةوالتلا و  دوجـس  مكح  ام 
ظفح

؟ 4- مأ ال كلذ  زوجي  له  ةيعارز  ضرأ  كانه  ةفرغلا  هذه  قوف  مهنونفدي و  ىتوملا و ال  اهيف  نوعضي  ضرألا و  تحت  افرغ  نونبي  ىرقلا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ 

عمتسأ5- دوجسلل ؟  لزان  وه  ربكي و  مأ  ربكي  مث  دجـسي  مأ  دجـسي  مث  ربكي  لهف  افقاو  لازام  وه  دوجـسلا و  دارأ  هتالـص و  يف  صخـش  ناك  اذإ 
ظفح

ظفح6- عمتسأ  ةاكزلا ؟  اهيف  بجت  له  تاونس  تس  ذنم  اضرأ  كلمت  ةأرما 

ظفح7- عمتسأ  ضيحلا ؟  ةرتف  يف  اهرفاظأ  ميلقت  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  ةلثمألا ؟  ركذ  عم  وهسلا  دوجس  وهام 

يف9- لعفت  اذام  مأ  هيلع  دجـستل  اهمامأ  ائيـش  عضت  نأ  اهيلع  بجي  لهف  ةدـعاق  يه  يلـصت و  لصافملا و  يف  مالآ  نم  يناـعت  ةأرما )  ةدـيس ( 
ظفح عمتسأ  دوجسلا ؟  ةلاح 

تنك ال10- تام و  نم  هاجتا  لعفأ  اذام  يمراحم  الإ  لاجرلا  سلاجأ  ةبقنم ال  يننأل  طقف  ءاسنلا  مأ  لاجرلا  تالاخلا  ءانبأ  لمشت  محرلا  ةلـص  له 
ظفح عمتسأ  هل ؟  ةرمعلا  ءادأ  هنع و  قدصتلا  رافغتسالا و  ةبوتلا و  يفكت  له  هلصأ 

نأ11- يل  زوجي  لهف  ةيرهـشلا  ةرودلا  دوجو  فداصي  انايحأ  نكل  رـشع و  ةسمخ  رـشع و  ةعبرأ  رـشع و  ةثالث  رهـش  لك  نم  ضيبلا  مايألا  موصأ 
ظفح عمتسأ  رهشلا ؟  سفن  نم  اهنم  الدب  مايأ  ةثالث  موصأ 

ظفح12- عمتسأ  اهيف ؟  همامأ  رمن  نأ ال  يلصملا  قح  نم  يتلا  ةفاسملا  يهام 

؟ 13- ةلأسملا هذه  يف  حجارلا  لوقلا  وهامف  رجفلا  ةالـص  يف  قالطإلا  ىلع  هب  تأي  رخآلا ال  ضعبلا  رجفلا و  تونق  ىلع  بظاوت  دجاسملا  ضعب 
ظفح عمتسأ 

اهيلع14- بظاوي  نم  مكح  ام  ةنسلا و  يف  ءيش  اهيف  درو  له  ةعمج و  ةليل  لك  يف  رجفلا  ةالـص  نم  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ةوالتلا  ةدجـس  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةيلكلاب ؟  اهكرتت  دجاسملا  ضعب  بيترتلاب و  اهيلع  بظاوت  دجاسملا  ضعب  نأ  ةظحالم  عم  اهكرتي  نم  و 

ظفح15- عمتسأ  همكح ؟  ام  ريطتلاب و  دوصقملا  ام 

ظفح16- عمتسأ  طقف ؟  هبلقب  يفكي  مأ  هناسلب  اقطان  يوني  نأ  موصي  أضوتي و  يلصي و  نم  لك  ىلع  زوجي  له 
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322b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 373  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  يلع ؟  اذامف  ةروسلا  ةءارق  يف  يعورش  لبق  تركذت  يننأ  الإ  ارس  ةحتافلا  تأرقف  ةيرهج  ةالص  يف  وهس  يل  ثدح 

عمتسأ2- كلذ ؟  يف  رجأ  لصحي  لهف  فحـصملا  نم  بلقلا  رظنلاـب و  ةـعباتملاب  نكل  فورحلاـب و  قطنلا  نودـب  نآرقلا  أرقأ  نأ  يل  زوجي  لـه 
ظفح

ظفح3- عمتسأ  مالسإلا ؟  ضقاون  يهام 

كلذك4- هلقأ و  مل  مالكب  يلع  يرتفي  ةئيذب و  ظافلأب  يلع  ظفلتي  يلإ  ءيـسي  هيلإ و  نسحأ  ثيح  اهعم  اهجوز  دـلاو  لماعت  ءوس  نم  اريثك  يناعأ 
يننوهجوت اذامبف  ببس  نودب  ببسب و  توصلا  عفر  متشلا و  بسلا و  ريثك  ناسللا  طيلس  لوقلا  ءيس  وهف  يجوز )  هنبال (  ةبـسنلاب  لاحلا 

ظفح عمتسأ  بألا ؟  اذهل  ديحو  دلو  وه  ىرخأ و  ةجوز  هيدل  يجوز  نأب  املع  اصاخ  اتيب  يل  بلطأ  يأ  يلزنم  لوخد  نم  يجوز  دلاو  عنمأ  له 

ظفح5- عمتسأ  ماعلا ؟  حلاصلل  يه  ىنبتس  يتلا  ينابملا  نأب  املع  عسوتلا  ءانبلا و  دصقب  ةربقم  ةلازإ  زوجي  له 

بسحب6- ةعومجملا  هذه  رايتخا  متي  اهتقفن و  ىلع  جحلل  ماع  لك  اهيلماع  ضعب  دافيإ  ىلع  ةسسؤملا  تجرد  دق  تاسسؤملا و  ىدحإ  يف  لمعأ 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  جحلا  اذه  حصي  لهف  ةسسؤملا  يف  ةمدخلا  ةدم  نسلا و  ربك 

ظفح7- عمتسأ  جحلا ؟  ىلإ  اهب  بهذيل  طيسقتلا  ماظنب  هنم  اهمصخ  متيل  اهب  لمعي  يتلا  ةكرشلا  نم  ضورق )  ) تايفلس ذخأي  ضعبلا 

رشلا8- ريخلا و  قزرلا و  لجألا و  اياضقب  مالحألا  طبري  هنأب  ةصاخ  نيريس و  نبال  مالحألا  ريـسفت  باتك  لثم  مالحألا  ريـسفت  بتك  ةحـص  ىدم  ام 
ثيداحأ نآرقلا و  نم  تايآ  ىلع  نايحألا  ضعب  يف  اهريـسفت  يف  دـمتعت  يوتحت و  اهنأب  ملعلا  عم  بتكلا  هذـهب  لماعتلا  قيدـصتلا و  مكح  اـمف 

ظفح عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر 

ظفح9- عمتسأ  يكرشلا ؟  فلحلا  نم  يرمعل  كتمذ و  يف  ضعبلا  لوق  له  ةرافك و  هيلع  يكرشلا  فلحلا  له 

323a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 504  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  يبنجأ ؟  لجر  عم  ىرخأ  ةأرملل  مرحم  ةأرملا  له 

ظفح2- عمتسأ  ىضقت ؟  لهو  رفاسملا  نع  طقست  ىحضلا  ةالص  له 

ظفح3- عمتسأ  هتجوز ؟  يف  كلذ  لعف  نم  ةرافك  ام  نفكت و  لسغت و  اهسبالمب و  نفدت  له  سافنلا  ةعاس  يف  ىفوتت  يتلا  ةأرملا 

ظفح4- عمتسأ  اهيلع ؟  مالسلا  يدالوأل  زوجي  لهف  يمأ  ريغ  ةأرما  نم  جوزتم  يدلاو 

ظفح5- عمتسأ  لاملا ؟  ىلإ  انتجاحل  انل  ةاكزلا  ذخأن  نأ  زوجي  لهف  هتميق  انفرع  بهذلا و  ةاكز  ةميق  انردق  اذإ  هللا  ةمحر  مكيلع و  مالسلا 

لهف6- اهيلإ  باهذلا  انيلع  قشي  انيح و  نع  ادج  ةديعب  دجاسم  نم  نكل  ةالـصلل و  ءادـنلا  عمـسن  نحنف  توصلا  تاربكم  ترثك  نامزلا  اذـه  يف 
ةيلبج ةقطنم  يف  دجسملا  ناك  ول  مكح  ام  بجأف و  لاق  معن  لاق  ءادنلا  عمست  له  يباحصلل  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق  تحت  لخدن 
انيفكي لهف  تاعكرلا  نم  ضعبلا  انتتاف  ةالصلا و  تميقأ  دق  الإ و  لصن  الف  دوعـصلا  انلواح  اذإ  ادج و  قاش  ةقطنملا  هذه  يف  دوعـصلا  ةرعو و 

ظفح عمتسأ  لزنملا ؟  يف  يلصن  نأ 

ظفح7- عمتسأ  رهشلا ؟  نم  موي  يأ  نم  مايأ  ةثالث  اهنم  ماصي  نأ  زوجي  مأ  طقف  ضيبلا  مايأ  يف  نوكت  نأ  دبال  رهش  لك  نم  مايأ  ةثالث  مايص  له 

ظفح8- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغ  نم  هب  ةالصلا  زوجتف  ءوضولا  نع  ينغي  مامحتسالا  له 
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اذـه9- تقمن  نحن  نولوقي  ةحيحـصلا  ةـلدألا  ىلإ  مهدـشرن  لمعلا و  كلذ  نع  مهاهنن  امدـنع  عدـبلا و  نولمعي  سانلا  نم  ريثك  يف  مكيأر  وهاـم 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  انلمعب  نيضار  نحن  انيلع  قييضتلا  نوديرت  متنأ  مالكلا و 

عفري10- دجسملاب و  بطخي  هللا  ىلإ  يعادلا  اذه  ةيـضاملا و  هئاطخأب  هركذ  هيلع و  هتوص  عفر  صخـش  نم  بضغ  اذإ  يذلا  يعادلا  يف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  كلذك ؟  هيدلاو  ىلع  هتوص 

نيتريخألا و11- نيتعكرلا  مهعم  متأ  دهـشت و  هيلع  لهف  مهعم  سلجو  لوألا  دهـشتلل  اوسلج  دق  مهدجوف  ةـعامجلا  ةالـص  ىلإ  قوبـسملا  يتأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةيميهاربإلا ؟  ةالصلاب  مهعم  يتأي  مأ  نيتعكر  مهعم  كردأ  هنوك  هدحول  دهشتلاب  يتأي  لهف  ريخألا  دهشتلل  اوسلج 

نأ12- مأ  ةلبقلل  نوهجوتملا  نولصملا  مه  له  ةلبقلا  لهأ  نم  تام  نم  ىلع  اولص  ثيدحلا  ىنعم  ام  لصي و  مل  تام و  نم  ىلع  ةالصلا  زوجت  له 
ظفح عمتسأ  نيدحوملا ؟  نيملسملا  لكل  ماع  ثيدحلا  اذه 

ظفح13- عمتسأ  مامإلا ؟  عم  ملسي  مأ  وهسلا  دوجس  دجسي  نأ  مامإلا  ملس  مث  اهس  اذإ  مومأملل  زوجي  له 

؟ 14- ددرت نود  ةلماك  اهعفدي  قودنصلا  اذه  نإف  ةيد  عفد  صخش  ىلع  عقو  اذإ  هللا ]  حمس  ال  الثم [  طقف  مدلل  صصخملا  قودنصلا  عضو  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح15- عمتسأ  هللا ؟  دمحي  له  يلصملا  سطع  اذإ 

323b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 385  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

تعفد1- كلذ  ىنعم  رعـسلا و  عفترا  نأ  ىلإ  ماعطلا  انركتحا  حـبرلا و  يف  نيكرتشم  اـنك  يبأ  لاـم  يف  تلمع  يننأ  وه  راـكتحالا و  نع  يلاؤس 
الإ ركتحي  ال  راكتحالا (  يف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدح  يلع  لكـشأ  دـقل  اننيب و  اميف  حـبرلا  انمـسق  يدـلاو و  ىلإ  لاملا  سأر 

سانلاب و رـضأ  ام  وه  مرحملا  راكتحالا  نأب  اولاقف  ةوخإلا  ضعب  تلأس  مارح و  وه  يتمـسق  يف  يل  عقو  يذـلا  لاملا  نأ  تننظ  و  ءىطاخ ) 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهامف  مارح  سيلف  سانلاب  ررض  هيف  سيل  ام  امأ 

سابل2- مكح  ام  كلذ و  مكح  امف  ةـعرذألا  نم  ائيـش  نيبت  وأ  ردـصلا  ىلع  ةـحوتفم  وأ  لفـسألا  نم  ةقوقـشم  سبالم  سبلت  ءاسنلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  افافش ؟  بوثلا  نوكي  ءاسنلل و  ةبسنلاب  ةبكرلا  ىلإ  لفسألا  نم  ةقوقشملا  سبالملا 

نآرقلا3- نأ  ىنعم  امف  اقولخم  سيل  نآرقلا  نأ  رفاك و  وهف  ثدحم  نآرقلا  نأب  لاق  نم  نأب  اولاق  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  نأب  باتك  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  اقولخم ؟  سيل  اثدحم و  سيل 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  نم  ضرغلا  وه  امو  ثدحمو  قولخم  نآرقلا  نأ  ةلاضلا  قرفلا  تربتعا  اذامل 

ةحاينلا5- نم  ربتعي  ينعي  داوسلا  سبل  نم  اذـه  ربتعي  لهف  تيبلا  لهأ  نهيف  نمب  ءازعلا  ءانثأ  ءادوسلا  ةءابعلا  سبل  ىلع  اندـنع  ءاسنلا  تداتعا 
ظفح عمتسأ  اندنع ؟  جراد  فرعلا  اذه  نأب  املع 

ظفح6- عمتسأ  اطرش ؟  طورشملاك  افرع  فورعملا  لوقت  يتلا  ةدعاقلاب  جتحي  له 

ظفح7- عمتسأ  سارعألا ؟  يف  فدلا  لبطلا و  لامعتسا  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  ةبحتسم ؟  مأ  ملسملا  ىلع  ةبجاو  ةفايضلا  قح  له 

ظفح9- عمتسأ  ةيخزربلا ؟  ةايحلا  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  ةديقع  يهام 

ظفح10- عمتسأ  نيرخآلا ؟ )  يف  قدص  ناسل  يل  لعجاو  ةميركلا (  ةيآلا  نع  رسفتسي  لئاس 

ظفح11- عمتسأ  هيلع ؟  لصأ  مل  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ركذ  تعمس  اذإ  مثآ  له 

ظفح12- عمتسأ  هقلح ؟  مكح  ام  ةيحللا و  نم  ربتعي  مامألا  نم  قنعلا  ىلع  تبانلا  رعشلا  له 

ظفح13- عمتسأ  همحر ؟  عطق  رجه و  يذلا  صخشلا  روزي  نأ  لجرلل  زوجي  له 
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324a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.05  ) ( 518  )  ( 350  ) 

 :- تايوتحملا  

ةءارقلا و1- عيطتـسأ  ءالمزلا ال  مامأ  ةءارقلا  سردملا  ينم  بلطي  امدنع  يننأ  يه  ةلكـشم و  نم  يناعأ  ةعيرـشلا و  ةيلك  يف  سردأ  بلاط  انأ 
يف لحلا  وه  امف  لجخلا  ديدش  انأ  اضيأ و  أرقأ  نأ  عيطتـسأ  يننإف ال  ةيرهجلا  ةالـصلا  يف  امامإ  تنك  اذإ  ديدش و  بارطـضا  فوخ و  ينبيـصي 

ظفح عمتسأ  جالعلا ؟  وه  ام  ةلكشملا و  هذه 

عطقأ2- نأ  اريثك  تلواح  ناخدلا و  برـشأ  يننكل  بتاورلا و  ننـسلا  ىلع  ظفاحم  نيدـلاب و  تمزتلا  اهيلع و  ظفاحأ  نآلا  انأ  يلـصأ و  تنك ال 
ظفح عمتسأ  يننوهجوت ؟  اذامبف  عطتسأ  ملف  ةداعلا  هذه 

هرعش3- ناك  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نأب  جتحي  بابشلا  ضعب  نأب  املع  كلذ  نم  لقأ  وأ  هيبكنم  ىلإ  لجرلا  رعـش  ةلاطإ  يف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  هينذأ ؟  ةمحش  ىلإ 

ظفح4- عمتسأ  لاملا ؟  نم  غلبم  لباقم  ةلالدلا )  ءارشلا (  عيبلا  يف  ةطساولاب  سانلا  نيب  ىعسي  نم  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةياهن ؟ )  يتكربل  سيل  تكراب و  تيضر  اذإ  تيضر و  تعطأ  اذإ  ىلاعت  هللا  لاق  يسدقلا (  ثيدحلا  ةحص  ام 

فرعتلا6- يف  ةاعرلا  همدختـسي  مسولا  اذـه  نذألا و  يف  يلوط  قش  وه  امنإ  ءيـش و  اهينذأ  نم  صقني  نأ  نود  اهينذأ  يف  ةـموسوملا  ماـنغألا 
ظفح عمتسأ  ةيحضألل ؟  ةحلاص  ريغ  اهلعجي  مسولا  هذه  له  ةاعرلا  نم  نيرخآلا  دنع  بهذت  امدنع  اهيلع 

مكنم7- لصاحلا  فرعأ  نأ  ديرأ  انأ  لج و  زع و  هللا  نم  ةربع  هذـه  هل  لوقي  سانلا  نم  ضعبلا  ةـعمجلا  موي  مهدـلوم  ناك  لافطأ  ةـعبرأب  قزر 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  مكقفو 

ظفح8- عمتسأ  مثآ ؟  وه  له  اهلعفي  مل  نم  ةبحتسم و  مأ  ةدكؤم  ةنس  يه  له  ةقيقعلا  يهام 

ظفح9- عمتسأ  ءادعس ؟  اوناك  اذإ  ةمايقلا  موي  هدالوأ  ىلع  فرعتي  لجرلا  له 

ظفح10- عمتسأ  ناسنإلا ؟  تامم  دعب  ربقلا  يف  لاؤسلا  فيك 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  نهنيب  لدعي  مل  نهضعب و  كرت  ءاسنلا و  نم  ثالث  هل  جوزتم و  لجر 

ةرم و12- نيرـشعو  ةعـستو  ةئام  فيطل  اي  اعيمج  اولوقي  نأ  دجـسملا  مامإ  مهرمأي  نولـصي  امدنع  هيف و  يلـصن  يذلا  عماجلا  يف  ةعامج  اندـنع 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  اذه  مامإلا و  اذه  كرتن  مأ  كلذ  ددرن  نأ  انيلع  بجي  لهف  كلذ  نوددري 

؟ 13- كلذ زوجي  لهف  اعتمت  سيل  ادرفم و  اجح  ىفوتملا  يدلاو  نع  جحأ  نأ  تبغر  اذإ  اعتمتم و  يسفن  نع  يضاملا  ماعلا  يف  جحلا  ةضيرف  تيدأ 
ظفح عمتسأ 

ظفح14- عمتسأ  بجني ؟  نل  هنأب  هل  اولاق  ءابطألا  نأب  ملعلا  عم  لج  زع و  هللا  اعد  اذإ  ميقعلا  بجني  نأ  نكمي  لهو  مقعلا  ضرمل  جالع  دجوي  له 

324b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 378  )  ( 234  ) 

 :- تايوتحملا  

لوسرلا1- ىلع  يلـصأ  لهف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نوركذي  مهثيدح  يف  نيثدحملا و  ضعب  نم  ميركلا  نآرقلا  ةعاذإ  ىلإ  عمتـسأ  انأ 
ظفح عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  هل  مهركذ  ءانثأ 

ظفح2- عمتسأ  ويدارلا ؟  نم  هعامس  دعب  ناذألا  ءاعدب  وعدأ  ناذألا و  نذؤملا  عم  ددرأ  لهف  ناذألا  ويدارلا  يف  عمسأ 

اذإ3- ءيـش و  اهيلع  له  ةـملعملا و  رابخإب  موقت  له  لعفت  اذامف  شغلاب  تابلاطلا  ضعب  موقت  تاناحتمالا  مايأ  يف  ةـيوناثلا و  يف  ةـبلاط  اـهنأب 
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ظفح عمتسأ  باجتست ؟  ةوعدلا  هذه  لهف  اهيلع  نوعدي  دق  كلذب  تابلاطلا  نفرع 

له4- ءيـش  يأب  مئاصلا  اعد  اذإ  ةرخآلا و  يف  مأ  ايندلا  يف  يه  له  درت  ةوعد ال  مئاصلل  نأب  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  اثيدح  تأرق 
ظفح عمتسأ  هل ؟  باجتسي 

ظفح5- عمتسأ  كلم ؟ )  فلأ  نوعبس  هل  رفغتسي  حبصأ  ةليل  يف  ناخدلا  مح  أرق  نم  ثيدح (  ةحص  ام 

ظفح6- عمتسأ  ادبأ ؟ )  ةقاف  هبصت  مل  ةليل  لك  يف  ةعقاولا  ةروس  أرق  نم  ثيدحلا (  ةحص  ام 

ظفح7- عمتسأ  ىلاعت ؟ )  هللا  نم  هسفن  ىرتشا  دقف  ةرم  فلأ  دحأ  هللا  وه  لق  أرق  نم  ثيدح (  ةحص  ام 

هجولا8- ةيطغت  زوجي  هنأب ال  اهملع  عم  اهئايحل  كلذ  اههجول و  ةـيطغم  تناك  يعـسلا  فاوطلا و  ءانثأ  نكل  تاونـس و  ثالث  لبق  ترمتعا  ةـلئاس 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اهيلع  له  مكيأر و  امف  ةرمعلا  ءانثأ 

ظفح9- عمتسأ  همايص ؟  لطبي  له  ايسان  لكأ  ناضمر و  رهش  ريغ  يف  اموي  صخش  ماص  اذإ 

ظفح10- عمتسأ  ىرخأ ؟  روهش  يف  ءاضقلا  موصت  ثيحب  ءاضقلا  مايص  لبق  لاوش  نم  تسلا  مايص  يونت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  سجنت ؟  يذلا  ناكملا  لسغب  يفتكي  مأ  ءوضولا  ديعي  لهف  ءيضوتم  صخش  مسج  وأ  سبالم  ىلع  ةساجن  تعقو  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  نيذؤي ؟ )  الف  نفرعي  نأ  ىندأ  كلذ  ةميركلا (  ةيآلا  نع  رسفتست  ةلئاس 

عمتسأ13- يلاوخأ ؟  نوربتعي  لاجرلا  ءالؤه  لهف  يمأ  تعضرأ  كلذك  اهئانبأ و  عم  ةفلتخم  تاونس  يف  الاجر  ءاسن و  صاخشأ  ةدع  تعضرأ  ةأرما 
ظفح

اهقلطف14- قالطلا  ىلع  هوربجأ  هوبرـض و  هوسبحف و  هبراقأ  ىـضرب  نكي  مل  ةنيعم  ةاتفب  هجاوز  نأ  كلذ  اهركم و  اثالث  هتجوز  قلط  نم  مكح  ام 
امف ةنس  نم  رثكأ  ذنم  ةقفنلا  اهئاطعإ  يف  رمتـسا  اهقالطب و  اهربخي  مل  كلذك  اهمـسا و  ريغ  امـسا  ركذ  كلذل  اهقالط و  كلذب  وني  مل  هنكل  و 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا 

عبرأ15- دجسملا و  لوخد  ناتعكر  ءوضولا و  ةيحت  ناتعكر  اهنم  ةعكر و  نورشع  ةعمجلا  موي  ةالصلا  تاعكر  ددع  نأب  لاق  نم  لوق  يف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟  هنومسي  ام  وأ  تقولا  ةنس  تاعكر  عبرأ  ةعمجلا و  دعب  تاعكر  عبرأ  ةعمجلا و  لبق  تاعكر 

ظفح16- عمتسأ  قحلاب ؟ )  مدآ  ينبا  أبن  مهيلع  لتاو  ىلاعت (  هلوق  لوزن  ببس  ام 

325a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.15  ) ( 396  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

تقبـس1- هتمحر  نأ  ريبك و  هدابع  ىلع  هللا  لضف  نأ  ملعلا  عم  ريثك  فوخ  ناـسنإلا  دـنع  ناـك  اذإ  فوخلا و  ءاـجرلا و  نيب  نمؤملا  نوكي  فيك 
ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  اذه  ءوض  يف  مكهيجوت  وهامف  هلضفب  مكيلع  انيلع و  نمي  نأ  لج  زع و  هللا  لأسأ  يريصقتل و  ةفئاخ  امئاد  انأف  هبضغ 

يف2- مهدالب  ىلإ  نورفاسي  ماع  لك  دعب  ةيدوعـسلا و  ةكلمملا  ىلإ  نيدفاولا  ةعماجلا  بالطل  ةبـسنلاب  رـصقلا  ةلأسم  يف  حـجارلا  لوقلا  وهام 
ىري رخآلا ال  ضعبلا  امنيب  رصقلا  مهيلع  هنأب  نولوقي  ءاملعلا  ضعب  نم  عمـسن  اننأب  املع  ةساردلا  ةدم  يهتنت  ىتح  اذكه  نودوعي و  مث  ةزاجإلا 

ظفح عمتسأ  اذه ؟ 

تفخ3- نكل  ةاكزلا و  نم  هل  تعمجف  طاسقألا  هذه  دادس  هيلع  بعصي  هنكل  هتلئاعل و  هيفكي و  بترم  هل  طيسقتلاب و  ةرايس  ىرتشا  بيرق  يل 
ظفح عمتسأ  لمعأ ؟  نأ  يلع  بجي  اذامف  مرحملا  نم  ءيش  هيف  اذه  يلمع  نوكي  نأ 

ظفح4- عمتسأ  هللا ؟  ءامسأ  نم  يه  له  نسحملا  نانملا  نانحلا  مسا 

ظفح5- عمتسأ  رشع ؟  يناثلا  رشع و  يداحلا  ةليل  يف  ليللا  فصتنم  دعب  ىنم  نم  جورخلا  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  اهدلاو ؟  مأ  اهتدج  جوزل  ةأرملا  فشك  مكح  ام 

ةفقاو7- يه  اهيلصت و  يهف  ةضيرفلا  امأ  يسركلا  ىلع  ةسلاج  يه  ةلفانلا و  يلصتف  ةالـصلا  يف  فوقولا  اهبعتأ  امبر  نسلا و  يف  ةريبك  يتدج 
مأ ضرألا  ىلع  ةالصلا  يف  لضفألا  لهف  مثأت  تناك ال  اذإ  يسركلا و  ىلع  سولجلاب  مثأت  لهف  لماكلا  هجولا  ىلع  اهدوجس  اهعوكر و  يدؤت  و 
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ظفح عمتسأ  اهل ؟  حيرأ  يسركلا  نأب  املع  يسركلا  ىلع 

ظفح8- عمتسأ  اهيف ؟  دراولا  ءاعدلا  تقو  اهتيفيك و  نع  ةراختسالا و  ةالص  نع  راسفتسالا  ديرت  ةلئاس 

نم9- ريغي  ثيح ال  نيبجاحلل  طيسبلا  فيفختلا  يف  مكيأر  امف  ةصمنتملا  ةصمانلا و  هللا  نعل  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  نم  تملع 
ظفح عمتسأ  نيفيثك ؟  امهنأ  ثيح  امهلكش 

ظفح10- عمتسأ  مههاجتا ؟  يلع  بجي  اذام  مهرهنأ و  له  اريثك  ةضايرلاب  نومتهي  يدالوأ  ناك  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  ةعمجلا ؟  لسغل  اذه  يفكي  لهف  هدعب  وأ  ةعمجلا  رجف  ليبق  ةبانجلل  ملسملا  لستغا  اذإ 

عمتسأ12- ملـس ؟  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  رعـشب  نوكربتي  ةباحـصلا  نأ  ةجحب  نيحلاصلاب  نوكربتي  نم  مكح  ام  عورـشملا و  لسوتلا  طباض  ام 
ظفح

ظفح13- عمتسأ  اهيلع ؟  اذامف  ةراتحم  يه  ترهط و  مث  امايأ  مدلا  داع  نيموي  وأ  موي  دعب  ترهط و  مث  ضيحلا  مد  ةأرملا  باصأ  اذإ 

325b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.57  ) ( 411  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ىرخأ ؟  ةرم  ةالصلا  ةداعإ  ىلإ  يدؤي  نيعم  دح  اهل  له  اهلطبي و  ةالصلا  يف  ناحرسلا  له 

موي2- وه  عساتلا و  مويلا  ىتح  ةجحلا  يذ  نم  موي  لوأ  نم  يأ  رهشلا  لوأ  نم  مايصلا  مزلي  هنأ  مأ  ةفرع  موي  لبق  نيموي  مأ  موي  مايـص  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ةفرع ؟ 

ةتـس3- اهمايـص  نوكي  ثيحب  لاوش  نم  تسلا  مايـص  عم  اهموصت  نأ  زوجي  لهف  مايأ  ةثالث  مايـصب  فلحلا  اذه  نع  رفكت  نأ  دـيرت  تفلح و  ةأرما 
ظفح عمتسأ  مايأ ؟ 

ظفح4- عمتسأ  ةالصلل ؟  اهتيدأت  ءانثأ  باقنلا  نيزافقلا و  ةأرملا  سبل  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  دجسملا ؟  ةيحت  ةيدأت  نأ  يلع  بجي  مأ  نذؤملا  عباتأ  نأ  يلع  بجي  لهف  ةالصلل  نذؤي  نذؤملا  دجسملا و  تلخد  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  ءارقف ؟  اونوكي  مل  اذإ  براقألل  ةاكزلا  عفد  مكح  ام 

لهأ7- راز  ام  اذإ  وه  لاؤسلا  ةـساردلا و  نم  ةـجوزلا  هذـه  جرختت  ىتح  ةنـس  جاوزلا  ليجأت  مت  نارقلا و  دـقع  مت  هتابيرق و  ىدـحإ  بطخ  باش 
؟  هبرقت اهتدلاو ال  نأب  ملعلا  عم  اهب  لوخدلا  دعب  ام  ىلإ  رظتني  مأ  مهدنع  فورعم  وه  امك  اهـسأر  لبقي  ىنعمب  اهتدلاو  ىلع  ملـسي  له  هتجوز 

ظفح عمتسأ 

نإ8- ثيح  جاوزلا  زيهجت  يف  هعفدـب  موقأ  وأ  لاملا  اذـه  ةاكز  عفدـب  موقأ  له  لوحلا  هيلع  ىـضم  دـق  لاملا و  نم  اـغلبم  كـلمأ  لوقي :  لـئاس 
ظفح عمتسأ  رهشأ ؟ ةدع  جاوزلا  ىلع  قاب  لاملا و  اذه  اهيطغي  امبر ال  ةريثك و  جاوزلا  فيلاكت 

افوخ9- ركابلا  حابصلا  يف  لسغلا  يلع  بعـصي  ملتحأ  امدنع  ادج و  اصراق  نوكي  ءاتـشلا  يف  دربلا  ايروس و  يف  سردي  بلاط  هنأب  لوقي  لئاس 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذامف  ةسردملا  ىلإ  بهاذ  نوكأ  يننأ  ةصاخ  ضرملل  ضرعتلا  نم 

ظفح10- عمتسأ  ةلماك ؟  اهقلطي  وأ  كلذ  يف  ىندألا  دحلا  وهام  هتيحل و  نم  رصقي  نأ  صخشلل  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ثدح ؟  هيلع  ناك  اذإ  وبناشلاك  تافظنم  لمعتسي  نأ  نود  يداعلا  ءاملاب  لستغي  نأ  صخشلل  زوجي  له 

عمتسأ12- ةداع ؟  اهنكل  كلذ و  دـصقي  صخـشلا ال  نأب  املع  ىرخألا  تاولـصلا  نع  اذام  ةـعمجلا و  موي  يف  اهكيبشت  عباصألا و  ةـعقرف  زوجي  له 
ظفح

ظفح13- عمتسأ  مهعم ؟  لكألا  مكح  ام  انايحأ و  ةالصلا  نوكرتي  انايحأ و  نولصي  وأ  نولصي  سانأ ال  عم  لغتشأ  نأ  يل  زوجي  له 

ظفح14- عمتسأ  زئاج ؟  لاجرلل  ةبسنلاب  هلوط  نم  نيبعكلا  وأ  نيلجرلا  يطغي  يذلا  بوثلا  له 

ظفح15- عمتسأ  أضوتي ؟  نأ  لبق  نذؤي  نأ  نذؤملل  زوجي  له 

ظفح16- عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقني  ءيقلا  له 
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ظفح17- عمتسأ  فاكتعالا ؟  مدع  لضفألا  وأ  يوبنلا  دجسملا  مأ  مارحلا  دجسملا  يف  فكتعت  نأ  ةأرملل  لضفألا  له 

؟ 18- كلذ دعب  ءيشلا  اذه  لمعتـسأ  نأ  يل  له  نيميلا و  اذه  مكح  امف  ةيـسان  انأ  هلامعتـساب و  تمق  نكل  هلمعتـسأ و  نأ ال  ءيـش  ىلع  تفلح 
ظفح عمتسأ 

عيطتسم19- جحلاب و  هل  نونذأيـس  نيدلا  باحـصأ  نم  نذأتـسا  اذإ  هنأ  هنظ  ىلع  بلغي  ةريثك و  نويد  هيلع  نكل  ةضيرفلا و  جحي  نأ  يوني  صخش 
ظفح عمتسأ  نويدلا ؟  هذه  باحصأ  نم  نذأتسي  مل  اذإ  مثأي  لهف  بكرم  برشم و  لكأم و  نم  جحلا  فيراصم  ريفوت  نم 

326a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 370  )  ( 199  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ةيناثلا ؟  ةعكرلا  نم  دهشتلا  دعب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  أرقي  نأ  ةيثالثلا  وأ  ةيعابرلا  ةالـصلا  يف  يلـصملل  زوجي  له 
ظفح

ظفح2- عمتسأ  مثإ ؟  هيلع  له  هل  دقع  اذإ  يلصي و  يذلا ال  لجرلل  دقعي  نأ  ملاعلل  زوجي  له 

لجرلا3- نأب  املع  جاتنإلا  نم  ةئاملاب  نيرشعو  سمخ  ةبسن  هيطعي  يضارألا و  هذه  عرزي  نأ  رخآ  صخش  عم  قفتا  ةيعارز و  يـضارأ  هدنع  لجر 
ظفح عمتسأ  ةبسنلا ؟  هذه  حصت  له  ةيعارزلا  فيلاكتلا  عيمج  هيلع  يضارألا  هذه  عرزي  يذلا 

ظفح4- عمتسأ  تاولصلا ؟  هذه  ديعي  له  تاولص  ةدع  دعب  ةساجن  هبوث  يف  صخشلا  دجو  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  لكأت ؟  له  لاجرلا و  بايغ  ةلاح  يف  ةأرملا  ةحيبذ  زوجت  له 

ملكتت6- لظت  نكل  كلذ و  نم  برهتت  هيلع و  ملكتت  نأ  ديرت  نكل ال  كلذ و  نم  ءيش  وأ  راجش  ببسب  ام  صخـش  ىلع  ءاضغب  كبلق  يف  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  كلذ  يف  كيلع  لجسي  لهف  دحأل  كلذ  جرخت  نأ  نود  كسفن  يف  هيلع 

ظفح7- عمتسأ  اهنايب ؟  وجرأ  تاحاضيإ  تادايز و  كانه  تناك  اذإ  ءوضولا و  مميت  لثم  ةبانجلا  نم  وأ  ةيرهشلا  ةرودلا  نم  لسغلا  ةينب  مميتلا  له 

ظفح8- عمتسأ  مارح ؟  لزنملا  جراخ  هنأب  ملعلا  عم  ةالصلا  يف  سأرلا  ءاطغ  فلخ  نم  رعشلا  زورب  مكح  ام 

326b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 382  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

له1- هللا )  مكملعي  هللا و  اوقتا  و  ةرقبلا (  ةروس  يف  ةيآلا  ريسفت  و  ءاملعلا )  هدابع  نم  هللا  ىـشخي  امنإ  رطاف (  ةروس  يف  ىلاعت  هلوق  درو 
يأ هللا )  اوقتاو  ةميركلا (  ةـيآلا  ريـسفت  يف  ءاج  ام  ىلع  ءانب  ملع  نودـب  ىوقتلا  نوكت  فيك  ىوقتلا و  لبق  ملعلا  مأ  ملعلا  لبق  ىوقتلا  يتأت 

ظفح عمتسأ  هرجز ؟  اوكرتا  هرمأ و  اوعبتا  هوبقار و  هوفاخ و 

ظفح2- عمتسأ  هبرل ؟  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ةيؤر  ةلأسم  يف  ةديقعلا  يف  فلسلا  فالتخا  يف  حيحصلا  لوقلا  وهام 

فالخ3- عقو  له  ةلأسملا و  هذه  يف  عجارملا  يهام  هلهجب و  لهاجلا  رذعي  ىتم  لهجلاب  رذعلا  ةلأسم  يف  بابـشلا  نم  ريثكلا  هات  ضاخ و  دـقل 
ظفح عمتسأ  ربتعم ؟  وه  له  اهيف و  فلسلا  نيب  ميدق 

نم4- مزلي  ام  وه  طرشلا  فيرعت  نأل  اطورـش  اهيمـسن  نأ  حصي  تعـضو ال  يتلا  ةينامثلا  وأ  ةعبـسلا  هللا  الإ  هلإال  طورـش  نأب  لوقي  نم  كانه 
طورشلا و هذه  تلتخا  طورشلا  هذه  نم  دحاو  لتخا  ىتم  ناسنإ و  لك  مزلت  اهنإف  طورـشلا  هذهب  ادوجو و  هدوجو  نم  مزلي  مدعلا و ال  همدع 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  طورشلا  لثم  سيل  مزاللا  نأل  هللا  الإ  هلإ  مزاول ال  نم  اهنأ  لاقي  نأ  حصألا  نأب  ليق 

ظفح5- عمتسأ  ابغ ؟ الإ  لجرتلا  نع  يهنلا  نمض  لخدي  ايموي  اهبييطتب  مايقلا  ةيحللا و  طشم  له 
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327a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.41  ) ( 409  )  ( 315  ) 

 :- تايوتحملا  

اهئافش و1- نادبألا و  ةيفاع  اهئاود و  بولقلا و  بط  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  يلاتلا :  ءاعدلاب  وعدي  مامإ  فلخ  ةالصلا  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  امف  زوجي  اذه ال  نأب  اولاق  ةوخإلا  ضعب  نأ  ثيح  اهئايض  راصبألا و  رون 

ظفح2- عمتسأ  مهنيد ؟  ةفرعم  كلذ و  يف  نيملسملل  مكهيجوت  وهامف  ةديقعلا  نم  ققحتي  نأ  هنيد و  يف  هقفتي  نأ  ملسملا  نم  بولطم 

نم3- جحلا و  ناكرأ  نم  مارحإلا  نأب  تأرق  جحلا و  كسانم  لهجأ  تنك  يننأل  تاقيملا  تزواجت  نأ  دعب  الإ  جحلاب  مرحأ  مل  جحلا و  ةـضيرف  تيدأ 
ظفح عمتسأ  جحلا ؟  ديعأ  له  ينمزلي  اذامف  هل  جح  الف  مارحإلا  كرت 

عمتسأ4- يعرـشلا  ملعلاب  دوزتلل  مهل  هيجوت  نم  له  ءاطخألا  ضعب  يف  نوعقي  مث  ةرمعلا  وأ  جحلا  ةـضيرف  نودؤي  نيذـلا  كئلوأل  هيجوت  نم  له 
ظفح

ظفح5- عمتسأ  هابكترا ؟  يذلا  مثإلا  ام  هنع ،  مهاهن  ام  مهاهن  هرمأب و  لج  زع و  هللا  مهفلك  امدعب  تورام  توراه و  نيكلملا  ةصق  ةحص  ام 

؟ 6- هيجوتلا عم  كلذ  يف  حيحـصلا  امف  ردـصلا  لفـسأ  ىلإ  مهنم  هردـص و  ىلإ  هيدـي  عفري  نم  كانه  مارحإلا ،  ةريبكت  يف  يدـيألا  عفر  عضوم  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  هوحن ؟  وأ  شامق  زجاح  عضو  عم  ءوضو  ريغ  نم  فحصملا  سم  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  ةيرسلا ؟  ةالصلا  يف  ريبكتلاب  توصلا  عفر  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  عمجي  مل  رصقي و  مل  اذإ  ةنس و  وه  مأ  رفاسملل  كلذ  ةالصلا و  يف  عمجلا  رصقلا و  بجي  له 

ظفح10- عمتسأ  لعفي ؟  ىتمو  هوركملاو  بحتسملا  ءاعقإلا  ةيفيك  ام 

ظفح11- عمتسأ  ةخوسنملا ؟  ةخسانلا و  تايآلا  يهام 

ظفح12- عمتسأ  عرشت ؟  نمل  ةالصلا و  يف  اهعقوم  نيأ  ةحارتسالا و  ةسلج  ةفص  يهام 

ظفح13- عمتسأ  ةلطاب ؟  يتالص  لهف  يفنأ  نم  مد  جرخف  ةالص  يف  تنك  لوقي :  لئاس 

327b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 451  )  ( 314  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذهب  ىصحلا  صخ  اذامل  هل و  ةعمج  الف  ىغل  نم  ىغل و  دقف  ىصحلا  سم  نم  ثيدحلا  ىنعم  ام 

ظفح2- عمتسأ  زئاجلا ؟  اذه  له  يهتني  مل  اهيلع  حسملا  ةدم  اهيلع و  تحسم  اهتسبل و  رجفلا  دنع  مونلا و  دنع  اهتعلخ  مث  نيفخلا  تسبل  اذإ 

ظفح3- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  هتروع  سمل  مث  ناسنإلا  لستغا  اذإ 

ظفح4- عمتسأ  اهنع ؟  رفكي  نأ  هل  زوجي  لهف  ةرافك  ناسنإلا  ةدلاو  ىلع  بجو  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  هنوهركي ؟  هفلخ  نم  مامإلا و  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  يلع ؟  بجي  اذام  كلذ و  مكح  امف  اريصق  الاورس  تسبل  تاقيملا و  نم  مارحإلا  تكرت  دق  تنك  ةرمعلاب و  تمرحأ 

لمكأ7- اهيلع و  اهلمحل  ةبرعلا  اهل  رـضحأ  نأ  تبلط  ةضيرم و  اهنأل  طاوشأ  ةعبرأ  الإ  ةورملا  افـصلا و  نيب  عست  مل  اهنكل  ةعتمتم  يتدلاو  تجح 
يده تحبذ  يلاوملا  ماعلا  يف  يننأب  ملعلا  عم  اهنم  لهج  اذه  زجعلا و  جرحلاب و  رعشت  اهنأب  اهنم  انظ  اهلهجل و  تضفر  اهنكل  يعسلا و  اهعم 
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كلذ ىرخأ و  ةرم  رـضحت  نأ  بعـصلا  نم  ةرـصم و  اهنأب  ملعلا  عم  ةيقبتملا  طاوشألا  اهل  لمكن  مأ  كلذ  ءيزجي  له  نكل  ةمركملا و  ةكم  يف 
ظفح عمتسأ  اهضرمل ؟ 

نأب8- املع  دجـسملا )  يف  الإ  دجـسملا  راجل  ةالـص  ال  ثيدح (  هيلع  قبطني  له  دجـسملا و  شوح )  ءانف (  يف  اهيلـصن  يتلا  ةالـصلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هل ؟  عبات  دجسملا  يف  شوحلا 

عمتسأ9- ةرافك ؟  هيلع  له  كلذ و  مكح  امف  هيلإ  بوتأ  هللا و  رفغتـسأ  لاق  فلح  نأ  دـعب  بذاك و  هنأب  ملعي  وه  ءيـش و  ىلع  صخـش  فلح  اذإ 
ظفح

قفاوي10- مل  اذإ  مكحلا  امف  أطخ  نكي  مل  اذإ  أطخ و  اذـه  يلمع  يف  لهف  لـج  زع و  هللا  ةداـبعل  غرفتلل  سيردـتلا  كرتأ  نأ  دـيرأ  ةـسردم و  اـنأ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  يدلاو 

نأب11- تعمـس  نكل  مرحم و  لدبلا  نأب  فرعأ  نكأ  مل  لدبلاب و  يدـلاو  ينجوز  ةـلوجرلا  نس  تغلب  تربك و  امدـنع  يدـلاو و  رجح  يف  تيبرت 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  مرحم  ريغ  وهف  يضارتلاب  ناك  اذإ  لدبلا 

ظفح12- عمتسأ  مالسلا ؟  هيلع  درن  لهف  هتاكرب  هللا و  ةمحر  مكيلع و  مالسلا  لاق  ةعمجلا و  موي  بيطخلا  ماق  اذإ 

ظفح13- عمتسأ  كلذ ؟  يف  هيجوت  نم  لهف  تفاخ  توصب  دري  وأ  دري  ضعبلا ال  دجت  ثيحب  مالسلا  ةيحت  يف  سانلا  نم  ريثك  نواهتي 

ظفح14- عمتسأ  هنيد ؟  نم  ققحتي  ىتح  دحأ  ىلع  ملسي  هنأ ال  لاهجلا  ضعب  نظي  دق 

ظفح15- عمتسأ  حيحص ؟  هؤاعد  ربتعي  تلزنأ  يذلا  كباتك  قحب  تلسرأ و  يذلا  كيبن  قحب  كلأسأ  ينإ  مهللا  هلوقب :  هللا  لأس  نم  له 

اذامبف16- ةـيمازلإ  تسيل  طقف  ةنـس  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  هلاق  ام  نأ  نآرقلا و  يف  طقف  دوجوم  بجاولا  نأب  نولوقي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟  لثم  ىلع  درن 

328a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 373  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

مكحلا1- امف  ضايرلا  ةنيدم  يف  الإ  ريصقتلا  ركذت  مل  يعسلا و  فاوطلا و  دعب  مارحإلا  نم  تلح  اهرعـش و  نم  رـصقت  نأ  تيـسن  يدلاو  ةجوز 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف 

ظفح2- عمتسأ  اهيلع ؟  اذامف  اهيلو  عاض  نأ  دعب  اهنم  الهج  ةرمعلا  يعس  يف  لماك  طوش  اهيلع  صقن  ةأرما 

ظفح3- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ديدشلا  ماحزلا  ةيشخ  تخألا  نع  هتجوز و  نع  ىمر  ضرفلا  جحلا  يف  دلاولا 

تاناويحل و4- ةطسوتم  ةريغص و  تامسجم  مادختساب  ةطسوتملا  ةلحرملل  ةيـساردلا  ةداملا  حرـشب  موقي  وه  مولعلا و  ةدام  سردمل  زوجي  له 
عمتسأ سأرلا ؟  هيف  امب  لماكلاب  ناسنإلا  مسجل  تامسجم  مادختسا  وأ  ليثامتلاب  نوكت  ام  هبـشأ  يوقلا  كيتسالبلا  ةدام  نم  ةعونـصم  رويط 

ظفح

ظفح5- عمتسأ  سمشلا ؟  رمقلا و  نيب  ضرألا  عوقول  ثدحي  فوسخلا  نأ  بتكلا  ضعب  يف  دجوي  ثيح  فوسكلا  فوسخلا و  ثودح  ةقيقح  ام 

يف6- ذيمالتلا  بقاري  نيـسردملا  نم  ددع  نوكي  ثيح  جرح  هيف  ةـسردملا  يف  ايعامج  ىلوألا  ةحـسفلا  يف  راطفإلا  نيـسردملا  لوانت  يف  له 
ظفح عمتسأ  ةرتفلا ؟  كلت 

ظفح7- عمتسأ  سرادملا ؟  يف  كلذ  حراسملا و  يف  ينيدلا  فداهلا و  يهاكفلا و  ليثمتلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  ةمامقلا ؟  يف  مهبارش  مهماعط و  اياقب  ذيمالتلا  يمر  مكح  ام 

يف9- ةررقملا  هسورد  عيمج  نم  ىهتنا  دق  نوكي  نأ  دعب  سداسلا  وأ  سماخلا  سردلا  دـعب  ةـمدقتملا  ةـلحرملا  يف  سردـملا  جورخل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  يساردلا  ماودلل  عباس  وأ  سداس  سرد  يقبت  مغر  مويلا  كلذ 

ظفح10- عمتسأ  ناويحلا ؟ )  يهل  ةرخآلا  رادلا  نإ  و  ةميركلا (  ةيآلا  نع  رسفتسي  لئاس 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟  ديعت  نأ  اهل  دب  مأ ال  حيحص  اهجح  لهف  اهمكحب  ملعت  نكت  مل  تازافقلا و  ةسبال  يهو  تجح  اهنأب  لوقت  ةلئاس 
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ظفح12- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  تايافنلا  سيك  يف  كلذ  عضأ  يرفاظأ  وأ  يرعش  نم  رصقأ  امدنع 

ظفح13- عمتسأ  ءوضولا ؟  يف  اهسأرل  ةأرملا  حسم  ةفص  يهام 

328b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.13  ) ( 465  )  ( 372  ) 

 :- تايوتحملا  

مل1- اهعم و  ىرخأ  ءايـشأ  ايجاجز و  ابوك  نيعبرأ  نم  براقي  ام  اهعم  تذخأ  اهجورخ  دنع  مايأ و  ةدـعل  ىفـشتسملا  يف  تمان  مث  تضرم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اهنمثب ؟  قدصتت  مأ  كلذ  عاجرإب  موقت  له  اهيلع  بجي  اذامف  ىرخأ  ةقطنم  ىلإ  اهتقطنم  نم  تلقتنا  اذه و  اهلمع  مكحب  ملعت  نكت 

ديعولا2- يف  ةدراولا  ثيداحألا  هيلع  قدصت  نأ  نم  فئاخ  وه  ردقي و  مل  هنكل  صالخإلا و  يف  دهتجاو  هتين  حالصإ  يف  دهتجا  بلاطل  مكتحيـصن  ام 
ظفح عمتسأ  ملعلا ؟  بلط  كرتي  نأ  كشوي  هلل و  ةصلاخ  تسيل  هتين  تناك  نمل  ديدشلا 

ةاجنلا3- ةنجلاب و  زوفلا  مأ  لج  زع و  هللا  اضر  ديري  هنأ  هبلق  يف  نوكي  له  تاعاطلا  نم  ائيـش  لمعي  نأ  دـيري  امدـنع  ناسنإلا  لاح  نوكي  فيك 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  يأ  لعف  ديري  امدنع  صالخإلا  ركذتي  نأ  هيلع  له  ةمذلا و  ءاربإ  مأ  رانلا  نم 

ظفح4- عمتسأ  هيجوت ؟  نم  له  لامعألا و  باوث  نم  صقني  ام  لك  نع  دعبلا  صالخإلا و  ليصحتل  مكتليضف  اهيلإ  دشري  ةليسو  لضفأ  ام 

ظفح5- عمتسأ  ضيح ؟  وأ  ةبانج  ىلع  ناسنإلا  ناك  اذإ  كلذ  ريغ  وأ  مونلا  دنع  ايهفش  ميركلا  نآرقلا  نم  تايآب  ظفلتلا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  هتنبا ؟  جوز  ىلع  بألا  ةجوز  جورخ  مكح  ام 

هتفـصب7- جوزلا  ىلع  يـشمي  مكحلا  نأ  ثيحب  ةجحلا  يذ  نم  رـشعلا  مايألا  لالخ  اهريغ  اهرفاظأ و  اهرعـش و  نم  رـصقت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  هلهأ ؟  نع  يحضملا 

ظفح8- عمتسأ  ديدشلا ؟  ماحزلا  نم  افوخ  ةبقعلا  ةرمج  يمرل  اليل  فصنلاو  ةدحاولا  ةعاسلا  دعب  ةفلدزملا  نم  جورخلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  فاوطلا ؟  مأ  نيتعكر  ةالص  مارحلا  دجسملا  لوخد  ةيحت  له 

ظفح10- عمتسأ  رئابكلل ؟  رفكم  ةفرع  موي  مايص  له 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟  هئزجي  له  هدعب  اموي  هلبق و ال  اموي  موصي  طقف و ال  مرحملا  هللا  رهش  نم  رشاعلا  موصي  يذلا 

ظفح12- عمتسأ  تقولا ؟  كلذ  يف  اهنع  يهنملا  ةالصلا  عون  يهام  ةمرحم و  اهيف  ةالصلا  لهو  يهامف  ةالصلا  نع  يهنلا  تاقوأ  نع  عمسأ 

ظفح13- عمتسأ  ةبوتكملا ؟  ةالصلا  يف  لضفلا  ةمحرلا و  تايآ  نم  هللا  لاؤس  باذعلا و  تايآ  نم  ةذاعتسالا  حصي  له 

ظفح14- عمتسأ  ةبوتكملا ؟  تاولصلا  يف  فحصملاب  هأرق  اذإ  مكح  ام  بتارلا و  مامإلل  بجاو  ميركلا  نآرقلا  ظفح  له 

ظفح15- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  ءاضق  يلصملا  ىلع  نوكي  امدنع  ميلستلا  دعب  مايقلا  دنع  ريبكتلاب  نيديلا  عفر  نسي  له 

ظفح16- عمتسأ  ةيرس ؟  مأ  ةيرهج  نوكت  له  رتولا و  ليللا و  ةالص  ءاضق  عم  ىحضلا  ةالص  عمجت  له 

ظفح17- عمتسأ  يفكي ؟  ىلوألا  ةعكرلا  يف  مأ  ةعكر  لك  يف  ةذاعتسالا  ةلمسبلا و  عرشت  له 

ظفح18- عمتسأ  ركشلا ؟  دوجسك  وه  مأ  ءوضو  ةوالتلا  دوجسل  طرتشي  له 

ظفح19- عمتسأ  ةيداعلا ؟  مايألا  يف  ةالصلا  دعب  ةعامج  ءاعدلا  مكح  ام 

نيدـلا و ال20- عبر  ددـسي  غلبملا ال  اذـه  ةريل و  فلأ  ةـئام  ثالث  نم  براقي  ام  ةنـسلا  يف  هيتأـي  ةـيروس و  ةريل  نويلملا  نع  دـيزي  نيد  هيلع  نأـب 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  ةريح  يف  نآلا  وه  لام و  نم  هيتأي  امب  فرصتلا  كلمي  هنأل ال  ةاكزلا  جارخإ  عيطتسي 

ظفح21- عمتسأ  ليلدلا ؟  عم  ىلاعت  هلل  ركش  يهو  هتجوز  عم  جوزلل  نيتعكر  ةالص  جاوزلا  يف  لوخدلا  ةليل  ةنسلا  نم  له 

ظفح22- عمتسأ  سانلاب ؟  يلصي  مث ال  ةعمجلا  موي  بطخي  نم  مكح  ام 

329a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  3.31  ) ( 387  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

فقوم1- وه  امف  هب  تقدـصت  اذإو  هب  لعفأ  اذامف  هلهأل  هدرأ  نأ  يلع  ليحتـسيو  مارحلا  نم  هتبـستكا  الام  يدـنعو  هللا  ىلإ  تبت  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  مارح  اذه  نأ  ملعي  ناك  اذإ  هيلع  قدصتملا 

ظفح2- عمتسأ  يلهأ ؟.  ىلع  لاملا  اذه  نم  قدصتأ  نأ  زوجي  له 

ريغ3- ىلع  ئراقلاو  دوجسلا  نوكي  لهو  دوجسلا  اهيف  متي  عضاوملا  هذه  نم  عضوم  لك  يف  لهف  ةدجسلل  عضاوم  ةدع  ميركلا  نآرقلا  يف  دجوي 
ظفح عمتسأ  ءوضو ؟. 

عبرأ4- انيلـص  اننأب  نولوقي  ضعبلاو  تاعكر  سمخ  انيلـص  اننأب  نولوقي  نيلـصملا  نم  ضعبلا  ةالـصلا  يف  كش  ثدحي  مامإلا  دـعب  يلـصن  امدـنع 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟.  هذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  لوق  امف  تاعكر 

؟. 5- مالـسإلا نع  ادترم  دعي  لهو  نيملـسملا ؟.  رباقم  يف  نفدي  نأ  ًاضيأ  زوجي  لهو  نفكي ؟.  نأ  زوجي  لهو  رحتنملا ؟.  ىلع  ةالـصلا  زوجت  له 
ظفح عمتسأ 

ةيراج6- ةقدص  ربتعي  دجسم  يف  فحصملا  عضو  اذإ  لهو  ديوجتلاب ،  ةءارقلا  فرعأ  ينوك ال  رجأ  اهيلع  له  ديوجت  نودب  نآرقلا  ةءارقل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟. 

نأ7- تيون  لوقي  نأ  هل  زوجي  له  يوني  له  يلصي  نأ  دارأو  رجفلا  ةالص  لبق  كلذ  نم  دصقلاو  ليللا  طسو  يف  ناسنإلا  سلج  اذإ  خيشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  هب ؟.  انوديفت  ام  مكدنع  وأ  ةالصلا  عباتيو  لجو  زع  هلل  ًاركش  يلصأ 

ظفح8- عمتسأ  ملسملا ؟.  نم  ىضقت  تئاوفلا  ءاضق  له 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟.  هرفكن  له  تايقابلا  كرتو  مالسإلا  صخشلا  ماقأ  اذإو  ناسحإلاو  ناميإلاو  مالسإلا  نيب  قرفلا  ام  خيشلا  ةليضف 

ظفح10- عمتسأ  ةنجلا ؟.  ىلإ  هجورخ  ةمث  نمو  رانلا  يصاعلا  ملسملا  لوخد  ىلع  ةنسلاو  باتكلا  نم  ليلدلا  خيشلا  ةيلضف 

ظفح11- عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ  ىلع  ليلدلاو  طقف  ملعلا  يف  نوخسارلا  مهنأ  مأ  هيأرب  نآرقلا  رسفي  صخش  لك  له 

ظفح12- عمتسأ  خيش ؟.  اي  اهتءارق  نم  ريسفتلا  بتك  نم  نيعمتسملا  نوهجوت  اذامب  خيشلا  ةليضف 

ظفح13- عمتسأ  ضيرملا ؟.  ةرايز  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  يده  ناك  فيك 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟.  يف  فلؤم  باتك  كانه  لهو  ةيويندلاو ،  ةينيدلا  رافغتسالا  دئاوف  يه  ام 

329b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 391  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- باوصلا  امو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  دراو  وه  له  ةبطخلا  ءانثأ  يف  ةعمجلا  موي  بيطخلا  نم  ءاعدلا  ةـلاطإ  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  كلذ 

خيشاي2- ربنملا  ىلإ  بيطخلا  لوخدل  ددحم  تقو  كانه  له  رخأتي  دق  مهنم  ضعبلاو  ءابطخلا  ضعب  مدقت  ىلإ  دمحم  خيـشلا  ةليـضف  اي  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ   ؟.

ظفح3- عمتسأ  خيش ؟.  اي  رطملا  يف  ميدقت  عمج  تاولصلا  عمج  يف  يعرشلا  مكحلا  وه  ام 

ىلع4- نولصملا  حتف  ةثلاثلا  ةعكرلل  ًامئاق  لدتعا  نأ  دعب  ةيعابرلا  ةالصلا  يف  لوألا  دهـشتلل  سولجلا  مامإلا  نايـسن  ةلاح  يف  ةالـصلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  لادتعإلا ؟.  دعب  دهشتلا  ىلإ  لزنف  مامإلا 

نم5- اذه  يفوي  لهو  اذه  يفكي  له  ءيـس  ركذ  نم  مهنع  ثدحت  امع  ةـيراج  مهل  ةـقدص  لمعب  ماقو  مهمذو  سانلا  ضعب  ام  صخـش  باتغا  اذإ 
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ظفح عمتسأ  مهقوقح ؟. 

نوكتو6- ءوضو  ىلع  صخشلا  نكي  مل  نإ  ريسفتلا  نم  نآرقلا  ةءارق  زوجت  لهو  ةءارقلا  ءانثأ  هلأس  نم  عم  ثدحتي  نأ  نآرقلا  ئراقل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ضئاح ؟.  ًاضيأ  ةأرملا 

ظفح7- عمتسأ  همامإل ؟.  عمتسي  ىتمو  أرقي  ىتم  مومأملا  ةالص  نع  خيشلا  ةليضف  اي  انوثدح  لوقي : 

ظفح8- عمتسأ  نيروجأم ؟.  همزلي  اذام  تافصلا  هذه  نم  ءيش  هصقني  ناك  نمو  باسح  ريغب  ةنجلا  نولخدي  نيذلا  افلأ  نيعبسلا  تافص  يه  ام 

ظفح9- عمتسأ  عادو ؟.  فاوط  اهل  لهو  ةحيحصلا  ةرمعلا  نوكت  فيكو  روربملا  جحلا  نوكي  فيك 

كلمأ10- انأف ال  ةاكزلا  اهيف  بجت  تناك  اذإو  اذـه  يف  ةاكزلا  بجت  لهف  دـيج  يرتشم  يناتأ  ول  اهعيب  يف  بغرأ  يننأ  مغرو  اـهرجأأ  ةراـمع  يدـل 
ظفح عمتسأ  مكملعب ؟.  هللا  عفن  ينوتفأ  يلع  بجي  اذام  رضاحلا  تقولا  يف  دوقنلا 

بهذأ11- نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  دجسم  دجسملا  تلخد  املك  نسي  لهف  ةرونملا  ةنيدملا  ناكس  نم  انأ  خيشلا  ةليضف  ًاضيأ :  لوقي 
ظفح عمتسأ  مالسلا ؟.  يدؤأو  دجسملا  نم  ناكم  يأ  يف  ربقلا  ءاقلت  هجوتلا  وأ  مالسلل  ربقلا  ةيحان  نم 

زيهجتب12- نوموقيو  مايخ  مهل  نولمعي  جاوزلا  تابـسانم  يف  نآرقلا  نولتي  نيذـلا  كـئالوأ  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  وه  اـم  خيـشلا  ةليـضف 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟.  لمعلا  اذه  له  نادلبلا  ضعب  يف  رفوتم  ةرهاظلا  هذهو  لاملا  نم  ريبك  غلبمب  ةدحاولا  ةعاسلا  راجيإبو  توصلا  تاربكم 

يلع13- له  اهحبذ  يف  دـحأ  ليكوتب  مقأ  ملو  ةيحـضألا  بجاوب  مقأ  ملو  لوقي :  تاونـس  ثالث  ذـنم  لمعلا  يف  نادوسلا  جراخ  هنأب  لـئاسلا  ركذـي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  ينوديفأ  ةرافكلا 

؟. 14- نيروجأم لعفت  اذام  هيخأل  اههجو  فشكت  نأ  هتجوز  ىلع  رـصأو  هتجوز  نم  كـلذ  جوزلا  بلط  اذإو  جوزلا  يخأ  ىلع  هجولا  فشك  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ 

ظفح15- عمتسأ  هجولا ؟.  يف  كلذو  ةبوطخلا  مايأ  بيطخلا  دلاو  ىلع  ميلستلا  مكح  نع  ًاضيأ  لأست 

330a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 385  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

تيملا1- ىلإ  ىدهي  ريبكتلا  ديمحتلا و  حيبستلا و  نآرقلا و  ةءارق  مايـصلا و  له  هلهأ و  لبق  نم  هتوم  دـعب  ةـقدص  نم  تيملل  له  لوقي :  لئاس 
ةقدص ةريبكت  لك  ةقدص و  ةديمحت  لكب  ةقدص و  ةحيبست  لك  يف  نأب  هانعم  اميف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  اثيدح  ركذأ  يننأب  املع 

ظفح عمتسأ  تاقدصلا ؟  نم  ربتعي  لهف  تيملل  هئادهإ  زوجي  حيبستلا  ناك  اذإ  لهو 

ظفح2- عمتسأ  تيملا ؟  عفني  روبقلا  ىلع  ءاملا  عضو  له 

ظفح3- عمتسأ  رضاحلا ؟  تقولا  يف  ةديدجلا  سيياقملاب  عاصلا  دملا و  وهام 

انسلج4- انيقتلا و  اذإ  تاوخألا  نم  ةعومجم  نحن  و  ةمايقلا )  موي  مدن  اهيلع و  رـسحت  ىلاعت  هللا  ركذي  مل  اسلجم و  سلج  نم  ثيدح (  ىنعم  ام 
نولازي ام  نيذلا  هللا و  مهمحر  اوتام  دق  نيذلا  ءاملعلا  نيعباتلا و  ةباحـصلا و  ركذن  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ركذ  هللا و  ركذب  أدـبن 

ظفح عمتسأ  ءاملعلا ؟  ركذ  دنع  باثن  لهف  هللا  مهظفح  ةايحلا  ديق  ىلع 

امثآ5- نوكي  له  دصق  نودب  هيخأ  ةءوس  ىلإ  صخش  رظن  اذإ  لهف  نوعلم )  وهف  ملسملا  هيخأ  ةءوس  ىلإ  رظن  نم  ثيدح (  نع  رسفتست  ةلئاس 
ظفح عمتسأ   ؟

كـضيغب6- نوكي  نأ  ىـسع  ام  انوه  كبيبح  ببحأ  ام و  اموي  كبيبح  نوكي  نأ  ىـسع  ام  انوه  كضيغب  ضغبأ  يوبنلا (  ثيدحلا  نم  مالكلا  اذـه  له 
ظفح عمتسأ  ام ؟ )  اموي 

ميتاوخ7- ىلوألا  ةعكرلا  يفأرقيـس  هنأب  يبلق  يف  رطخي  عايذـملا  لالخ  نم  ةالـصلا  يدؤي  وه  ءاملعلا و  دـحأل  عمتـسأ  امدـنع  تاقوألا  بلغأ  يف 
بيغلا ملعأ  ينأب  لوقأ  اريثك و ال  يل  ثدحي  اذه  تلق و  امك  يتأيف  كلذب  ملكتأف  ةبوتلا  ةروس  ميتاوخ  ةيناثلا  ةـعكرلا  يف  الثم و  ةرقبلا  ةروس 

ظفح عمتسأ  هللا ؟  نم  يل  ةمركم  هذه  له  نكل  لج و  زع و  هللا  الإ  بيغلا  ملعي  الف  اشاح  ، 
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تمي8- مل  ةرم  فلأ  موي  يف  يلع  ىلص  نم  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هللا  يـضر  سنأ  نع  ثيدحلا  نع  لأست  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  ثيدحلا  اذه  لهف  ةنجلا )  نم  هدعقم  ىري  ىتح 

ظفح9- عمتسأ  نآرقلاب ؟  ءانغلا  ىنعم  ام  نآرقلاب )  نغتي  مل  نم  انم  سيل  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  لاق 

ةرارح و10- يردـص  يبلق و  يف  سحأ  قياضتأ و  هتحئار  مشأ  امدـنعف  هبحأ  يـسفن و ال  هاوهت  موثلا ال  نكل  لج و  زع و  هللا  معن  لكب  ةـنمؤم  اـنأ 
ةميق ةحئار و  اهل  سيل  ةيلديصلا  نم  موث  بوبح  ءارشب  ةلئاعلا  تماقف  مهيلع  هتمرحف  هنع  ينغتست  يتلئاع ال  نكل  هببـسب و  يـسفنت  قيـضي 

ظفح عمتسأ  يديب ؟  سيل  كلذ  نأب  املع  كلذ  يف  مثإ  يلع  لهف  وليكلاب  هيرتشن  ام  فاعضأ  بوبحلا  هذه 

ظفح11- عمتسأ  هقفلا ؟  ديحوتلاب و  ةقالع  اهل  له  عرقألا و  صربألا و  ىمعألا و  ةصق  يهام 

ظفح12- عمتسأ  جاوزلا ؟  دنع  اهب  لمجتلل  ةيعانطصالا  شومرلا  لامعتسا  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  ةنيزلا ؟  ضرغل  ةنولملا  تاسدعلا  لامعتسا  مكح  ام 

330b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.16  ) ( 336  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نوكي ؟  فيك  ردقلاب و  ناميإلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ردقلا ؟  ةلأسم  يف  ةلص  نيدجنلا )  هانيده  و  ىرخألا (  ةيآلا  و  اروفك )  امإ  اركاش و  امإ  ليبسلا  هانيده  انإ  ةميركلا (  ةيآلل  له 

ظفح3- عمتسأ  هللا ؟  ءاش  نإ  انلوقب  ءاعدلا  يف  ءانثتسالا  مكح  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ✩3 | 37 | 38 |  لوألا |   |

331a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 369  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ماسقأ ؟  هل  له  مالسإلا و  يف  همكح  امف  ءايرلا  نع  عمسن 

تركف2- دق  ةيرهـشلا و  ةداعلا  اهتءاج  ةجحلا  يذ  نم  سماخلا  مويلا  يف  يأ  جحلا  ةـضيرفل  اهئادأ  لبق  نكل  تاونـس و  عبرأ  لبق  يتدـلاو  تجح 
اهنأ ال الإ  جحت  رمتعت و  نأ  ضئاحلل  زوجي  هنأب ال  انعمس  ثيح  دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  انك  اننأل  اهيدؤت  نأ  ىلع  انررـصأ  اننأ  الإ  ةضيرفلا  ءادأ  ليجأتب 

دقف كلذب  ةلهاج  يه  تاروظحملا و  نم  ديدعلا  تبكترا  ةدلاولا  نكل  ةـمركملا و  ةـكم  ىلإ  انهجتا  كلذ  ىلع  ءانب  رهطت و  ىتح  تيبلاب  فوطت 
تماق كلذ  دعب  يمع و  ىلع  مالسلا  تدارأ  امدنع  تبقنت  اهنأ  امك  طيشمتلا  ءانثأ  رعشلا  طقاستي  فوس  هنأ  كش  اهرعش و ال  طيشمتب  تماق 

اهنأ الإ  ترهط  اهنأ  داقتعا  ىلع  تيبلاب  تفاـط  تلـستغا و  ةـضافإلا  فاوط  تقو  ناـح  امدـنع  اـهنأ و  ـالإ  تاـبجاولا  ناـكرألا و  عيمج  ءادأـب 
ىلع اذامف  اهيلع  بجاو  ريغ  هنأب  دقتعت  تناك  ثيح  عادولا  فاوط  تكرت  كلذ  دنع  ىرخأ و  ةرم  مدلا  لوزن  داع  ثيح  رهطت  مل  اهنأب  تفـشتكا 

ظفح عمتسأ  جحلا ؟  ةداعإ  اهيلع  بجي  له  ةدلاولا و 

ظفح3- عمتسأ  مهدجاوت ؟  عم  ملعلا  لهأ  مهلاؤس  مدع  كسانملا و  نم  ريثك  يف  سانلا  نم  ريثك  لهاست  يف  مكهيجوت  ام 

ناك4- اذإ  رخآلا و  نود  نيدلاولا  دحأ  بحي  ناك  اذإ  صخشلا  مثأي  لهف  هديب  سيل  ناسنإلا و  ةدارإ  نع  جراخ  ءيش  وه  بحلا  نأب  هب  ملسملا  نم 
ينحنم يذلا  وه  يتايح و  يف  يحاجن  يف  هللا  دعب  لضفلا  هل  ناك  هللا  همحر  يدلاوف  رثكأ  ءاعدلا  قحتـسي  هنأ  بجوي  اذه  لهف  ىفوتم  امهدحأ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  85ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
97

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
114

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
27142
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
24
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح عمتسأ  ههاجتا ؟  اهلمعأ  نأ  يلع  بجي  يتلا  ريخلا  لامعأ  يهام  اهدقتفأ و  تنك  يتلا  ةقثلا 

دحأ5- يل  مدقت  دق  كلذ و  ريغ  يل  مدقتي  نم  فسألل  نكل  حلاصلا و  جوزلاب  ينقزري  نأ  هللا  توعد  دقل  لوقت  ءاعدلا  عناوم  نع  رـسفتست  ةلئاس 
ىلع يتداعـس  نوكت  نأ  ةيناثلا و  ةـجوزلا  نوكأ  نأ  ايـسفن  لبقأ  يننأل ال  هتـضفرف  اجوزتم  ناك  هنأ  الإ  حالـصلا  مهيلع  ودـبي  يذـلا  صاخـشألا 

يل باجتـسي  نلف  توعد  امهم  يرمع و  لوط  جاوز  الب  لضأس  يننأب  روعـش  يندواري  هنأ  امك  هضفر  يف  ةمثآ  انأ  لهف  نيرخآلا  ةساعت  باسح 
ظفح عمتسأ  هليلد ؟ )  نمؤملا  بلق  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  لوقل  قيقحت  وه  روعشلا  اذه  لهف 

ظفح6- عمتسأ  فظنتلا ؟  لسغ  وأ  ةعمجلا  موي  لسغ  لثم  ةبانجلا  لسغ  له 

ظفح7- عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  ءاملا  اهيلع  تأي  مل  ديلا  نم  اطيسب  ءزج  نأ  ءوضولا  نم  ءاهتنالا  دعب  دجو  ةالصلل و  لجرلا  أضوت  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  همزلي ؟  اذامف  رمألا  اذه  لعفي  نأ  هنبال  حمس  لجرلا و  عجارت  ةرتف  دعب  هنكل  ارمأ و  لعفي  نأ  ىلع  هنبا  ىلع  لجرلا  فلح  اذإ 

دنع9- لجرلا  بلطي  نأ  عرشلا  نم  له  بارتغالا و  قزرلا و  بلط  ةلاح  يف  ةأرما  نع  بئاغلا  لجرلل  تددح  عرشلا  يف  ةددحم  ةدم  كانه  له 
ظفح عمتسأ  هبايغ ؟  ةرتف  نع  هل  حمست  هتأرما  نم  هتدوع 

لاملا10- دري  نأب  احوصن  ةـبوت  بات  اذإ  قح  هجو  ريغب  هريغ  لام  لكأ  يذـلا  لجرلا  نأب  نيلئاسلا  دـحأ  ىلع  ةـباجإ  مكل  تناك  تاقلحلا  ىدـحإ  يف 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟  اذامف  ماعلا  لاملا  نم  لاملا  اذه  ناك  اذإ  نكل  هبحاصل و 

ظفح11- عمتسأ  ةحيحص ؟  هتالص  لهف  رذع  ريغ  نم  الساكت  تيبلا  يف  يلصي  صخشلا  ناك  اذإ 

331b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 409  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  تويبلا ؟.  يف  ةكئالملا  لوخد  نم  عنمت  روصلا  هذه  لهو  موبلألاب  روصلاب  ظافتحالا  يف  مكتليضف  يأر  ام 

ىلع2- مهدـيوعتو  لافطألل  اهظيفحت  لجأ  نم  ةيمالـسإلا  ديـشانألا  يف  مكيأر  اـمو  ميركلا  نآرقلل  ءاـنبألا  ظـيفحت  يف  بساـنملا  نسلا  وه  اـم 
ظفح عمتسأ  اهديدرت ؟. 

نم3- مايألا  لاوط  نولغـشني  مهنأب  كلذ  يف  نوجتحيو  ناضمر  يف  الإ  نآرقلا  نوؤرقي  الو  ناضمر ،  نوموصيو  ضئارفلا  نولـصي  ساـنلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  اذهب ؟.  مكيأر  ام  ةنسلا 

ةنـسلاو4- باتكلا  ءوض  يف  ةـجوزلا  ةـلماعم  اهلافطأ ،  ىلعو  اهيلع  ىعدو  اهلهأ  بسو  اهبـس  طيـسب  أطخ  ةـجوزلا  تبكترا  اذإو  مزتلم  اهجوز 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  نوكت  فيك 

ظفح5- عمتسأ  ةجلاعملل ؟.  كلذو  بيبطلل  بهذت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  خيش ؟. اي  ةيمستلا  هذه  مكح  ام  ةمحرلا ،  ةكئالم  تاضرمملا  نومسي  سانأ  كانه 

ظفح7- عمتسأ  ءيش ؟.  هل  لمعت  مل  اهنأ  عم  ىرخأ  ةفرغ  يف  مانت  ةجوزلاو  ةفرغ  يف  ماني  ةنسلا  لاوط  هتجوز  رجهي  نأ  جوزلل  زوجي  له 

ةبسنلاب8- تقولا  تاف  لهف  نيدلا  يف  هقفتأو  يعرشلا  ملعلا  ملعتأ  نأ  ديرأو  هلل  دمحلاو  لجو  زع  هللا  يناده  نكلو  يسفن  ىلع  فرـسم  تنك 
يف مه  نمل  ًالودج  عضي  نأ  خيشلا  ةليضف  نم  اوجرأف  هلك  مويلا  يف  ًابيرقت  انه  لمعأ  انأو  ةصاخ  ملعلا ،  كلذ  ليـصحتل  ليبسلا  فيكو  ينـسل 

ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازجو  يتلاح  لثم 

رـصم9- نم  اهرـضحي  اهل  مرحم  دجوي  الو  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نم  غلبت  يهو  يعم  جحت  يكل  ةدلاولا  رـضحأ  نأ  دـيرأو  ةـكلمملاب  انه  لمعأ  انأ 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟.  اذه  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  اهربأ  نأ  لمعلا  اذهب  ديرأو 

موقن10- نأ  ىلع  ءيـشلا  ضعب  ةرخأتم  دـيعاوم  مهئاطعإ  ىلإ  رطـضن  ءالمعلا  ةرثكل  ًارظنو  نايحألا  ضعب  يف  تاراقعلا  طيـسقت  لاجمب  لـمعن 
ددحملا عقوملا  يف  ءارـشلاب  انمزلي  نأ  راقعلا  كلام  قح  نم  هنأب  هب  ركذـي  دـقع  هعم  عقونو  هكلام  ىلإ  راقعلا  ةـميق  نم  ًانوبرع  وأ  ءزج  عفدـب 

ىلع هعيب  اهل  زوجي  ةكرـشلل  ًاكلم  دوصقملا  راقعلا  ربتعي  لهف  قالطإلا  ىلع  دـعوملا  اذـه  نع  ريخأتلا  انل  زوجي  ـالو  اـنالك  نم  عقوملا  دـقعلاب 
يف قحلا  هل  عئابلا  نأ  ةـظحالم  عم  ةـميقلا  يقاب  عفدـب  غارفإلا  مامتإ  اـنمزلي  مأ  عيبلا  دـقع  عيقوتو  ةـمدقملا  ةـعفدلا  ضبقو  طيـسقتلاب  ريغلا 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

27335

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
1تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

9ةيدوعسلا
43اكيرمأ
1نميلا

ظفح عمتسأ  انركذ ؟.  امكو  ددحملا  تقولاب  ءارشلاب  انمازلإ 

نكلو11- ريثكلا  ءيـشلاب  قلخلاو  مازتلـإلا  نم  فصتت  ةـسردمب  تبجعأ  دـقو  ةـيوناثلا  ةـلحرملا  يف  ةـسردملا  يف  ةـبلاط  اـهنأب  ةـلئاسلا  ركذـت 
فلاخملا سبل  نم  مهعنمتو  مهدشرتو  مهحصنت  ةملعملا  هذه  نأل  لعفو  لوق  نم  ةسردملا  هذه  ىلإ  نوئيـسي  تاقيدصلا  ضعب  نأ  ةلكـشملا 

اي ةملك  هيجوت  اوجرأف  ةدئاف  نكلو ال  تابلاطلا  تحـصنو  تمق  دقف  لعفأ  اذام  اهيلع  كحـضلاو  اهل  ةءاسإلاب  نوموقيف  ةـسردملا  يف  ةنـسلل 
ظفح عمتسأ  ةملعمللو ؟.  تابلاطلل  دمحم  خيشلا  ةليضف 

ظفح12- عمتسأ  حيحص ؟.  مالكلا  اذه  له  رون  نم  قولخم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأب  نولوقي  خيشلا  ةليضف 

ظفح13- عمتسأ  حيحص ؟.  ثيدح  اذه  له  هربق  يف  وهو  هيلع  ضرعت  دابعلا  لامعأ  نأب  هيف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لوقي  ثيدح  كانه 

اذه14- نولوقي  نيذلاو  هتايح  يف  كلذ  نوكي  فيك  انل  اوحضو  دريو ،  عمسي  هربق  يف  وهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  نولوقي  لوقي :  ًاضيأ 

فيكف ءايحأ  ءادهشلا  ناك  اذإو  نوقزري ))  مهبر  دنع  ءايحأ  لب  ًاتاومأ  هللا  ليبس  يف  اولتق  نيذلا  نبسحت  الو  ةميركلا ((  ةيآلل  نودنتسي  مالكلا 
ظفح عمتسأ  مهلوق ؟.  يف  اذه  ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نوكي  ال 

ظفح15- عمتسأ  نيدلا ؟.  نم  ةرورضلاب  مولعم  اذهو  ةرابع  نع  خيش  اي  ةماعلا  ضعب  لءاستي  دق 

ظفح16- عمتسأ  تاومألل ؟.  اوعدن  نولوقيو  نوعديو  رباقملا  ىلإ  سانلا  نم  ضعبلا  بهذي  زئاج ،  رباقملا  يف  ءاعدلا  له 

ديهشلا17- ربتعي  لهو  اهنم  بوتي  نأ  لبق  ديهشلا  كلذ  اهفرتقا  يذلا  رئابكلا  لك  لجو  زع  هللا  رفغي  لهو  هللا ،  دنع  هتناكمو  ديهشلا  ءازج  وه  ام 
ظفح عمتسأ  هلظب ؟.  هللا  مهلظي  نيذلا  ةتسلا  نم 

332a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.10  ) ( 369  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

له1- ةالصلا  كلتب  قلغت  ءامـسلا  باوبأ  نإف  كلذك  نكي  مل  نإف  ةداعـسو  درفلا  نم  ةعتم  اهلباقي  نأو  دبال  ةالـصلا  نأ  ىلع  صني    ً اثيدح تعمس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  اذه 

اهجوز2- نأل  يوق ،  ببسل  كلذو  سأيلا  نس  ىلإ  لصت  ىتح  ةليوط  تاونـسل  لمحلا  عنم  بوبح  مادختـساب  ءاسنلا  ضعب  موقت  خيـشلا  ةليـضف 
ًاتنب رشع  ىدحإ  نهنم  هيدلو  نهنيب  لدعي  الو  ءاسن  ثالث  نم  جوزتم  هنأ  ثيح  اهتانب  اهئانبأ و  ىلعو  اهيلع  فرـصي  الو  ردتقم  ينغو  ناسنإ  وهو 

ىدـحإ تماق  ثيح  نكـسملاو  سبلملاو  برـشملاو  لكأملا  يف  مهيلع  فرـصلاب  متهي  الو  مهب  مامتهإلا  ـالو  مهتيبرتب  متهي  ـالف  ءاـنبأ  ةتـسو 
تناك ًانايحأو  ةيمأ  ةملعتم  ريغ  اهنأ  ثيح  مهل  برشملاو  لكأملا  ريفوتو  اهئانبأ  سيردت  يف  اهنم  فرـصت  نأ  عيطتـست  ىتح  اهبهذ  عيبب  هتاجوز 

ةأرملا هذه  ىلع  لهف  اهلافطأل  ةناضحلا  هذه  ريظن  لاملا  نم  طيسب  غلبم  اهئاطعاب  اهتخأ  موقتف  ةفظوملا  اهتخأ  لافطأل  ةنضاحلا  رودب  موقت 
الو مهيلع  فرـصلاو  ءانبألا  ةيبرتب  مايقلاب  اهدحول  ةيلوؤسملا  لمحت  عيطتـست  اهنأ ال  ثيح  هليوط  تاونـسل  بوبحلا  هذه  مادختـسا  يف  ءيش 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوتفأ  اهعسو  الإ  ًاسفن  هللا  فلكي 

عمتسأ3- ءيش ؟.  هيلع  لهف  رخآ  ءيش  يأ  وأ  دربلل  كلذو  ءوضولا  ىلع  ظافحلاو  ةالصلا  لجأل  لوبلا  نع  هسفن  سبحي  نميف  مكتليـضف  يأر  ام 
ظفح

وحن4- يتابجاوب  موقأ  يننأ  ذإ  اهيضرأ  فيك  فرعأ  يننأ ال  ثيح  لوقت  اهيلع  اهتدلاو  ةوسق  نم  كشت  ةعماجلا  يف  سردت  ةاتف  اهنأب  ةلئاسلا  ركذت 
؟.  ينع يضار  ريغ  امهالك  وأ  نيدلاولا  دحأ  نأ  املاط  يلامعأ  لبقي  لجو ال  زع  هللا  نأب  تأرق  نكلو  لفاونو ،  تادابعو  موصو  ةالص  نم  يبر 

ظفح عمتسأ 

يأ5- ديرأ  نآلا  يننكلو  حلاص  لجر  يف  يلمأ  نأ  عم  يل  مدقتم  يأ  نم  جوزتأ  نأ  ديرأو  ايندـلا  يب  قيـضتو  يردـص  قيـضي  ًامئاد  ةـلئاسلا :  لوقت 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  يلمع  لهف  هتلع  تناك  امهم  يل  مدقتي  صخش 

ظفح6- عمتسأ  ةمحرلاو ؟.  ةرفغملاب  امهل  اوعدأ  يلفاونو  يتالص  يف  يتدلاول  اوعدأ  ام  ًاريثك  يننإ  ةلئاسلا :  لوقت 

امو7- ياشلا  ميدقتب  أدبأ  نأ  لضفألا  لهف  فويضلا  عم  سلجملا  يف  يدلاو  نم  دحأو  ةوهقلا ،  ميدقتب  تأدبو  لزنملا  يف  فويض  يدنع  رضح  اذإ 
ظفح عمتسأ  نيميلاب ؟.  أدبأ  مأ  يدلاول  ةوهقلا  نم  رسيت 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116261783

ظفح عمتسأ  نيميلاب ؟.  أدبأ  مأ  يدلاول  ةوهقلا  نم  رسيت 

لامكإ8- يف  مهتناعإ  درجمل  ثاحبأ  لمع  يف  مهتناعإو  مهتدـعاسم  وأ  تابجاو  نم  مهيلع  لكـشتسا  اـم  لـح  يف  ملعلا  بـالط  ةدـعاسم  لـه 
ظفح عمتسأ  ىوقتلاو ؟.  ربلا  ىلع  نواعتلا  نم  اذه  ربتعي  له  تقولا ،  قيضل  ًانايحأو  مهل  ًاعيجشتو  مهراوشم 

ظفح9- عمتسأ  ريخلا ؟.  معي  يكل  لمعلا  اذه  لثمب  موقي  فوس  هنأ  ىري  نم  هب  ربخيو  لجو  زع  هللا  لجأ  نم  ًالمع  لمع  نم  مكح  ام 

رهـش10- يف  دجهتلا  ةالـص  زافلتلا  وأ  ةعاذإلا  عم  يلـصت  نأ  ةأرملل  زوجي  له  ةرـشابم  ءاوهلا  ىلع  زافلتلا  وأ  ةـعاذإلا  يف  لقنت  ةالـصلا  تناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةمركملا ؟.  ةكم  ةعباتم  دصقتو  ًابيرقت  ةعاس  ةدمل  تيقوت  قراف  كانه  نأ  ملعلا  عم  ةعمجلا  ةالص  كلذكو  كرابملا  ناضمر 

ظفح11- عمتسأ  نآرقلا ؟.  ةءارق  وأ  مايصلاب  وأ  ةالصلاب  وأ  لاملاب  ءاوس  براقألا  ريغ  نم  تيم  لجر  نع  قدصتت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  تيملا ؟.  سبالم  اومدختسي  نأ  تيملا  لهأل  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  هللا ؟. ))  هب  مكبساحي  هوفخت  وأ  مكسفنأ  يفام  اودبت  نإو  ةرقبلا ((  ةروس  يف  ةميركلا  ةيآلا  نع  ةلئاسلا  رسفتست 

332b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.46  ) ( 462  )  ( 307  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةدابعلا ؟  ناكرأ  نيدلا و  بتارم  نع  رسفتسي  لئاس 

انيلع2- بجاولا  ناك  مأ  هسفن  مويلا  بورغ  عم  الإ  جحلل  مرحن  مل  ةيورتلا و  موي  نم  لاوزلا  دعب  الإ  ةكم  ىلإ  لصن  مل  نحن  عتمتلا و  انل  حصي  له 
ظفح عمتسأ  نارقلا ؟ 

دؤن3- مل  اـنتماقإ  ىنبم  تارمجلا و  نيب  ةـفاسملا  دـعب  قيرطلا و  لوط  عم  برغملا و  ةالـصل  مميتلا  وأ  ءوضولا  نم  نكمتن  مل  ماـحزلا  ببـسب 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  انيلع  لهف  اهتقو  تاوف  دعب  الإ  ةالصلا 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةيدف  انيلع  له  نايسن  ريغ  نم  ءاشعلا  ماعط  لهألل و  ايادهلا  ءارشب  انمق  عادولا  فاوط  دعب  لوقت :  ةلئاس 

بذجت5- نيعم  نولب  ةئيـضم  تابمل )  حيباصم (  لكـش  ىلع  ةيئابرهك  ةزهجأ  نآلا  دـجوي  هنأ  ثيح  يئابرهكلا  قعـصلاب  تارـشحلا  لتق  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  قرتحت ؟  نأ  نود  تومتف  ايئابرهك  قعصت  تارشحلا  هذه  اهتسمال  اذإف  تارشحلا  اهيلإ 

رفغتسأ6- هللا ،  الإ  هلإ  ال  لوقي :  نأك  صوصخم  ريغ  هجو  ىلع  هللا  ركذ  نم  رثكي  نأ  ائيش  هنم  عاض  وأ  ائيـش  يـسن  اذإ  ناسنإلل  سأب  كانه  له 
ادـشر و اذـه  نم  برقأل  نيدـهي  نأ  يبر  ىـسع  كلذ  دـعب  لوقي  مث  هللاب  الإ  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  الإ  هلإ  ال  ربكأ ،  هللا  هللا و  الإ  هلإ  ال  هللا ، 

اذه نأ  مأ  ادشر )  اذه  نم  برقأل  يبر  نيدهي  نأ  ىسع  لق  تيـسن و  اذإ  كبر  ركذاو  ىلاعت (  هلوق  يف  فهكلا  ةروس  يف  درو  امل  اعابتا  كلذ 
ظفح عمتسأ  ةقباسلا ؟  ةيآلاب  صاخ  رمألا 

مل7- اهرفاظأ و  نع  ريكانملا  هذه  لزت  مل  يه  ربكألا و  ثدحلا  نع  تلـستغا  مث  رفاظألا )  نيولتل  ةدام  ريكانم (  اهرفاظأ  ىلع  تعـضو  ةأرما 
ظفح عمتسأ  ريكانملا ؟  هذه  ةلازإ  دعب  لسغلا  ةداعإ  اهمزلي  لهف  تاعاس  عبرأ  وأ  تاعاس  ثالث  دعب  الإ  ركذتت 

ظفح8- عمتسأ  ابرلاب ؟  لماعتي  هنأ  ملعن  صخش  نم  ةيدهلا  لوبق  زوجي  له 

ءاقلإب9- ىفتكي  مأ  ضعبلا  نهـضعب  عم  حابـص  لك  نحفاصتي  نأ  نهيلع  بجي  لهف  موي  لك  حابـص  ةسردملا  يف  نيقتلي  تاملعملا  نم  ةـعومجم 
ظفح عمتسأ  تاملعملا ؟  ةفرغ  وأ  ةرادإلا  ىلإ  لوخدلا  دنع  ةماع  ةعومجملا  ىلع  مالسلا 

ضعبلا10- ظفحأ  انأف  مالسلا  ةالصلا و  هيلع  لاق  امك  وأ  ران )  نم  ماجلب  مجلأ  املع  متك  نم  ملس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  ثيدحلا  يف 
ظفح عمتسأ  هلعف ؟  يلع  بجي  اذام  مأ  كلذ  لعف  عيطتسأ  ثيح ال  دجاسملا  يف  سانلا  مامأ  اهغلبأ  نأ  يلع  بجاولا  له  ثيداحألا  نم 

هتجوزل11- هيطعي  هبتار و  ضعب  ءيبخي  هنأب  ريصقتلاب  همهتي  امئاد و  هبس  همتشب و  موقي  هدلاو  نإ  ثيح  هدلاول  هلمع  ةليـصح  ضعب  لمعي و  باش 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهامف  الماك  بألل  ىطعي  بتارلا  لهف 

هدرفمب12- اتيب  ينبي  نأ  هل  زوجي  له  طالتخالا  ببـسب  بجحتت  نأ  هتجوز  عيطتـست  طالتخا و ال  هيف  تيبلا  اذه  نكل  هلهأ و  تيب  يف  نكـسي  باش 
ظفح عمتسأ  ةثالث ؟  مهددع  غلبي  يذلا  هناوخإ  عم  هيدلاو  هكرتل  قوقعلا  نم  كلذ  ربتعي  مأ 
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هقفأ13- هنم و  ربكأ  وه  نم  دجسملا  يف  دجوي  ثيح  هرمع  نم  ةسماخلا  زواجتي  دلو ال  دجسملا  اذه  ةمامإب  موقي  ةيرقلا و  يف  دجسم  اندنع  دجوي 
ظفح عمتسأ  نيلصملا ؟  ةمامإ  يف  مامإلل  يعرشلا  طباضلا  وهامف  دلولا  اذه  الإ  نوديري  دجسملا ال  اونب  نيذلا  نكل  هنم و 

ماودلا14- رخآ  يف  كلذ  ضوعأ  يننكل  قئاقد و  رشع  وأ  سمخب  ماودلا  نع  رخأتأ  نايحألا  ضعب  يف  نكل  ةيراجتلا و  تالحملا  ىدحإ  يف  لمعأ  انأ 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  يلمع  لهف 

ام15- هسفن و  مرحلا  يف  ةرايـسلا و  يف  عراشلا و  يف  ناكم  لك  يف  بناجألا  لاجرلا  ناك  اذإ  ةمرحملا  ةأرملل  ةبـسنلاب  هجولا  ةيطغت  مكح  ام 
؟  مارحإلا لاح  هجولا  فشك  زوجي  له  نيزافقلا )  سبلت  بقتنت و ال  ةـمرحملا ال  ةأرملا  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  ثيدـح  نم  جرخملا 

ظفح عمتسأ 

زوجي16- له  ةعاضرلا  لامكإ  نم  هنامرحل  ديدجلا  لمحلا  هيلع  رثؤي  ىتح ال  لفطلا  ةعاضر  ةرتف  يه  ةنيعم و  ةرتفل  لمحلا  عنمل  ةليـسو  ذخأ  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 

بسحت17- له  ةرود  يهأ  يردت  الف  رمألا  اهيلع  سبتلا  ىتح  اذكه  اهيتأت و  مث  مايأ  ةثالث  عطقنت  ابيرقت و  رهشلا  يف  تارم  ثالث  ةرودلا  اهيتأت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  يف  اذام  اهعيمج ،  مأ  ةرود  اهادحإ 

هيلإ18- عجرأ  ةليلق و  تاعاس  ةفرغلا  هل  كرتأ  يردص و  قيضي  كلذب  ينبواجي و  هعم ال  ثدحتأ  امدنع  ينرجهي و  بابسألا و  طسبأل  بضغي  يجوز 
رفغي نأ  يجوز  ىـسع  تابجاولا  كرت  مدـع  نآرقلا و  ةءارق  ليللا و  مايق  يف  كلذ  لغتـسأف  مانأ  فرعأ  نكل ال  يلع و  يبر  بضغ  نم  افوخ 

ظفح عمتسأ  ةكئالملا ؟  ةنعل  يلع  عقت  له  ةفرغلا و  كرت  يف  مثإ  يلع  لهف  يل 

عمتسأ19- ءيش ؟  يلع  له  كلذ و  ةرافك  امف  ائيش  اوذخأي  مل  مهلهأ و  عم  ناصخـش  هيف  تام  هللا و  دارأ  ثداح و  يل  لصح  ةرايـس و  قئاس  انأ 
ظفح

ظفح20- عمتسأ  حيحص ؟  ءانح  رعشلا  يف  ناك  اذإ  ءوضولا  يف  سأرلا  حسم  له 

عمتسأ21- ةدجس ؟  اهيف  يتلا  ةيآلا  اوعمسي  مل  نيرضاحلا  نأب  املع  ةوالتلا  دوجسل  دجاسلا  صخشلا  عم  اودجـسي  نأ  نيرـضاحلا  ىلع  بجي  له 
ظفح

333a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 364  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- مهوحن ؟  بالط و  نم  ةسردملا  ءارقف  ىلع  هبترم  نم  ءيـشب  قدـصتي  له  هجو  لمكأ  ىلع  بجاولاب  مقي  مل  ةـيليل  ةـسردم  يف  ملعم 
ظفح

ظفح2- عمتسأ  طقف ؟  تاومألل  يه  له  اهطورش و  ام  ةيحضألا و  مكح  يهام 

؟ 3- حيحص اذه  لهف  سانلا  ضعب  ىلع  بعصي  ءارقفلا  نع  ثحبلا  نأب  لاقي  دق  ناريجلا و  براقألا و  نيب  نوكي  ةيحضألا  عيزوت  نأ  ةداعلا  ترج 
ظفح عمتسأ 

يدحو4- انأ  يلع و  رمي  امدنع  ناك  مالك و  اننيب  لصحي  مل  كلذ  دعب  ةوخإلا و  دحأ  اننيب  حلاص  كلذ  دعب  راجش و  فالخ و  صخش  نيب  ينيب و  لصح 
ظفح عمتسأ  ةعطاقملا ؟  هذه  مكح  ام  كلذ و  مكح  امف  يلع  ملسي  ناك ال  ةعامج  يف  رمأ  امدنع  لثملاب و  هتلدابف  يلع  ملسي  ال 

ىلإ5- نآرقلا و  ةـعاذإ  ىلإ  امود  عمتـسأ  ينإف  هعم  يبوكر  دـنع  هبلطأ و  ناـكم  يأ  ىلإ  يليـصوتب  موقي  هعم و  بكرأ  اـمئاد  اـنأ  قئاـس و  انيدـل 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  يتوخإ  دالوأ  دحأ  وأ  صخش  يعم  ذخآ  نايحألا  ضعب  ةعفانلا و  ةطرشألا 

ظفح6- عمتسأ  اذك ؟  لوقت  نأ  كيلع  ةنامأ  وأ  قدصلا  ينربخت  نأ  هللا  ةنامأ  لاقي :  نأك  ةنامألاب  فلحلا  مكح  ام 

333b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( 205  ) 
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 ( تياباغيم  3.28  ) ( 370  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  نع  نوجرخي  مهدلب و ال  تايتف  نم  جاوزلا  ىلع  بابشلل  ثح  اهيف  ةزجوم  ةملك  ءاقلإ  وجرن 

ظفح2- عمتسأ  هوركم ؟  ةوهقلا  نم  راثكإلا  نأ  حيحص  له 

ظفح3- عمتسأ  ةذاعتسا ؟  نود  لوألا  هأدب  ام  يناثلا  ءىراقلا  لمكي  ثيحب  ءارقلا  ضعبل  ةوالت  ةطرشألا  ضعب  يف  دجوي 

ظفح4- عمتسأ  نيفخلا ؟  ىلع  حسملا  ماكحأ  يهام 

يف5- هتلـص  ام  مكح  امف  حيحـص ؟  ريغ  اذه  اهلمع  نأب  اهانهبن  دق  هب و  يدـتقت  اهتيب و  يف  يه  اهيح و  دجـسم  نم  ءاشعلا  ةالـص  عمـست  ةأرما 
ظفح عمتسأ  ةلهاج ؟  يه  ةيضاملا و  مايألا 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ةددرتم  يه  تعفن و  دق  نآرقلا و  نم  مئامت  لمعب  سانلا  دحأ  اهل  ركذ  طقست و  تلمح  املك  ةأرما 

ظفح7- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ةريبك  غلابم  نوذخأي  نآرقلا و  نوؤرقي  نيذلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  هيف ؟  ثفنلا  ءاملا و  يف  ةءارقلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  مهديص ؟  حصي  لهف  ةطابنلاب  ىمسي  امب  رويطلا  نومري  راغصلا  ضعب 

ظفح10- عمتسأ  ةعكر ؟  هذه  يل  بستحت  له  مامإلا  عفر  عكرأ  نأ  لبق  مارحإلا و  ةريبكت  تربك  عكار و  مامإلا  دجسملا و  تلخد  اذإ 

يناكم11- يف  ىقبأ  مأ  فصلاب  قصتلأ  ىتح  حزحزتأ  نأ  زوجي  له  فصلا  نيب  ينيب و  غارف  كانه  راص  ةالـصلا و  تميقأ  ةلفانلا و  يلـصأ  تنك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةكرحلا ؟  رثكأ  ىتح ال 

334a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 384  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ليصفتلا ؟  عم  نيحلاصلاب  لسوتلا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  هتمأ ؟  دارفأ  نم  هريغل  نكت  مل  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلل  لج  زع و  هللا  اهصتخا  صئاصخ  كانه  له 

عمتسأ3- مأ ال ؟  ةزئاج  يتالـص  لهف  مامألا  ىلإ  نيتوطخ  تمدقتف  ينعفدف  رخآ  صخـش  لخدـف  مامإلا  تنكف  ةـعامج  يليمز  انأ و  يلـصأ  تنك 
ظفح

حرش4- ىلإ  تعمتساف  فلخ ،  نب  يبأ  ناماه و  نوراق و  نوعرف و  مه  ةعبرأ و  مهنأب  نيقفانملا  نع  ةعفانلا  ةطرـشألا  ضعب  نم  تعمـس  دقل 
ناماه ركذ  يف  عرش  امدنع  نوراق و  عم  رـشح  لاملاب  هايند  هترغ  نم  نوعرف و  عم  رـشح  ربكت  نم  لاق  ايفاك  احرـش  نوراق  نوعرف و  نع 

ظفح عمتسأ  فلخ ؟  نبا  يبأ  ناماه و  نم  لك  اهب  فصتا  يتلا  ةميمذلا  تافصلا  يهامف  ثيدحلا  وأ  طيرشلا  ىهتنا 

ظفح5- عمتسأ  نوكي ؟  فيك  هللا و  يف  بحلا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  طقف ؟  هللا  يف  بحلا  لب  ائيش  اهئارو  نم  دصقأ  يننأب ال  ملعلا  عم  لمعلا  ناكم  يف  ةيدهلا  مكح  ام 

334b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 455  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  
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دمحم1- انديس  ىلع  لص  مهللا  ةغيـصلا (  تاجاحلا و  ءاضقل  ةميظع  دئاوف  اهيف  دمحم )  انديـس  ىلع  ةالـصلا  ةغيـص  ناونعب (  بيتك  يف  تأرق 
هللا مكازج  ءاعدـلا  اذـه  يف  مكيأر  امف  بوركلا )  جرفم  للعلا و  يفاش  بوبحملا  بيبحلا  دوجوم  لكل  مظعألا  ببـسلا  دوجولا و  ةاـيح  رس 

ظفح عمتسأ  اريخ ؟ 

اهبونج2- تبجو  اذإف  فاوص  اهيلع  هللا  مسا  اوركذاف  ريخ  اهيف  مكل  هللا  رئاعـش  نم  مكل  اهانلعج  ندبلا  و  ةميركلا (  ةـيآلا  نع  رـسفتسي  لئاس 
ظفح عمتسأ  نوركشت ؟ )  مكلعل  مكل  اهانرخس  كلذك  رتعملا  عناقلا و  اومعطأ  اهنم و  اولكف 

ظفح3- عمتسأ  مهتبوت ؟  مهنم  لبقت  اوبات  اذإ  رئابكلا  اوبكترم  له  ةقداص و  ةبوت  بات  اذإ  ةيضاملا  هبونذ  ىلع  بساحي  بونذلا ال  نم  بئاتلا  له 

ظفح4- عمتسأ  قاوسألا ؟  ىلإ  باهذلا  نرثكي  يتاللا  ءاسنلا  نوحصنت  اذامب  الماك و  ةرتستم  ةبجحم و  تناك  اذإ  قوسلل  ةأرملا  باهذ  مكح  ام 

يأك5- ءاعد  ةراختسالا  ةالص  نأ  مأ  ةراختسالا  ةالـص  يف  هلاق  امب  رعـشي  نأ  وأ  همانم  دنع  ائيـش  ىري  نأ  ةراختـسالا  يلـصي  نميف  طرتشي  له 
ظفح عمتسأ  رخآ ؟  ءاعد 

نأ6- زوجي  اقح ال  لهو  كلذ  يف  مكلوق  امف  ناذألا  دعب  نوكت  نيح  ةعدب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  دمحم  انديس  ىلع  ةالصلا  نإ  سانلا  ضعب  لوقي 
ظفح عمتسأ  داعيملا ؟  فلخت  كنإ ال  ناذألا  دعب  ملسملا  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  ديوجتلا ؟  ماكحأ  ضعبب  طابضنالا  نود  نآرقلا  أرقي  نأ  ملسملل  زوجي  له 

335a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 465  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةالصلا ؟  نع  فلختي  يذلا  راجلا  حصنل  ىلثملا  ةقيرطلا  ام 

ةالصلا2- كلت  ركذتأ  مل  مايألا و  كلت  ركذتأ  مل  بعت و  يف  تنك  يننأب  املع  اهيف  يلصأ  مايأ ال  ةسمخ  تثكم  ىضم و  ماع  يف  ثداح  يف  تبـصأ 
ظفح عمتسأ  ةسمخلا ؟  مايألا  كلت  يضقأ  لهف  مميتلا  وأ  ءاملا  لامعتسا  عيطتسأ  بعت و ال  ةبوبيغ و  يف  تنك  يننأل  كلذ  فالخ  وأ 

ةعاسلا3- يف  جورخلا  متي  مايألا  ضعب  الثمف  رخآ  ىلإ  موي  نم  يناديملا  لمعلا  رادـقم  فلتخي  ةرادإلا و  جراخ  ينادـيم  يلمع  بلغأ  فظوم و  انأ 
ناديملا يف  هب  فلكملا  يلمع  ءاهتنا  دعب  زوجي  لهف  كلذ  نم  لقأ  نوكي  مايألا  ضعب  يف  ارهظ و  رـشع  ةيناثلا  ةعاسلا  يف  يهتني  ةعـساتلا و 

ظفح عمتسأ  اريبك ؟  ادهج  بلطتي  دق  سمشلا و  ةعشأ  تحت  يلمع  نأب  املع  يلزنم  ىلإ  بهذأ  نأ 

ظفح4- عمتسأ  حيحص ؟  قالطلا  اذه  له  قالطلا  اذهب  اهربخي  وأ  ائيش  اهعمسي  نأ  نود  اهجوز  اهقلط  ةأرما 

ظفح5- عمتسأ  ةدعلا ؟  تقو  يف  هعم  ثدحتت  اهجوز و  ىلإ  جرخت  نأ  ةقلطملل  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  ةروع ؟  اهنأب  بساحت  له  نيفكلا  هجولا و  ةأرملا  طغت  مل  اذإ  ةأرملل و  يرورض  وه  له  نيفكلا  هجولا و  ءاطغ  يف  مكيأر  ام 

ظفح7- عمتسأ  ةتقؤم ؟  مأ  امئاد  ةمرحم  ةجوزلا  مأ  له 

يف8- اضيأ  اريثك و  ساوسولا  ببسب  وضعلا  لسغأ  يننإ  امارح  اذه  نوكي  له  بولطملا  نم  رثكأ  ءوضولا  يف  هلـسغ  دارملا  وضعلا  لسغأ  ينأب 
اذـه لوح  يجوز  نيب  ينيب و  فالخ  راد  تارملا  ىدـحإ  يف  تارم و  ةدـع  ميلـستلا  رركأ  كلذـك  ةرم و  نم  رثكأ  ةـحتافلا  ةءارق  دـيعأ  ةالـصلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكيأر  امف  مرحم  اذه  نأب  لاقف  عوضوملا 

ظفح9- عمتسأ  ةميمن ؟  وأ  ةبيغ  اذه  نوكي  له  يلهأ  دنع  وأ  يلهأل  يجوز  نم  تيكتشا  اذإ  له 

-10 ( امهثلاث ناطيـشلا  ناك  الإ و  ةأرماب  لجر  الخ  ام  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  لوق  نيمزتلم و  اهنأب  املع  ةبيطخلاب  دارفنالا  زوجي  له 
عمتسأ اهعم ؟  انثيدح  انتسلج و  يف  لب  ءيش  يف  ركفن  مل  اهترسأ و  وأ  يترسأ  نم  ءاوس  ةرـسألا  انعم  ضعبلا  انـضعب  عم  سلجن  امدنع  نكل 

ظفح

رصعلا11- ةالص  هيف  نولصي  ةراملا  ضعب  رهظلا و  ةالص  ذيمالتلا  هيف  يلصي  ةعمجلا و  ةالص  الإ  هيف  يلصن  وليك و ال  انع  دعبي  دجـسم  انبناجب  دجوي 
ظفح عمتسأ  هيف ؟  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح12- عمتسأ  امئاد ؟  كلذ  لعفي  صخش  كانه  نأب  املع  ضعبلا  اهضعب  عم  عفشلا  رتولا و  ةالص  لصو  زوجي  له 
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ظفح13- عمتسأ  نييلع ؟  يف  امإ  نيجس و  يف  امإ  نوكي  تومي  يذلا  ناسنإلا  نأ  حيحص  له 

ظفح14- عمتسأ  نويلع ؟ )  ام  كاردأ  ام  و  هلوق (  و  نيجس )  ام  كاردأ  ام  و  ىلاعت (  هلوق  يف  ماهفتسالا  نم  ضرغلا  ام 

ظفح15- عمتسأ  لجرلل ؟  بهذلا  متاخ  سبل  زوجي  له 

ظفح16- عمتسأ  اهيلع ؟  بقاعي  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلل  ةيصعم  ةيحللا  قلح  له 

335b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 396  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هتديقع ؟.  يف  رضت  لهف  ملاع  ةديصقلا  هذه  فلؤم  نأ  هفرعأ  يذلاو  ةدربلا  ةديصق  تأرق 

ظفح2- عمتسأ  همكح ؟.  ام  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ميركلا  لوسرلا  ةبحم  يف  ولغلا 

ظفح3- عمتسأ  ديحوتلا ؟.  ملسملا  ققحي  فيك  خيشلا  ةليضف 

اذام4- نذؤملا  توص  عمسي  ىلوألا  ةعكرلا  يلصي  امدنعو  دجسملا  ةيحت  دجسملل  نيتعكر  ةالص  يف  عرشيو  دجـسملا  ىلإ  ناسنإلا  لخدي  امدنع 
ظفح عمتسأ  فقوتي ؟.  مأ  متي  له  لعفي  نأ  هيلع 

ظفح5- عمتسأ  هوركم ؟.  مأ  ًاعرش  مرحم  نيخدتلا  له 

ظفح6- عمتسأ  تكبلا ؟.  اذه  لمح  مكح  امف  هبوث  يف  دجسملا  ىلإ  رئاجسلا  ةبلع  نولمحي  دق  نينخدملا  ضعب 

336a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 433  )  ( 268  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيخزربلا ؟  ةايحلا  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  داقتعا  وهام 

ظفح2- عمتسأ  حيحص ؟  ريبعتلا  اذه  له  ةيوامسلا  تانايدلا  دلبب  ةمركملا  ةكم  يمسي  سانلا  ضعب 

مك3- ةاكز و  كلذ  يف  له  لوحلا  اهيلع  لاح  يدوعـس و  لاير  فالآ  ةعـست  اهغلبم  ةميقلا  تانب  ةثالث  صخت  بهذ  نم  ةـكرت  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  ءاش  نإ  البقتسم  سبلي  فوس  سبلي و  مل  بهذلا و  اذهب  ظافتحالا  مت  هنأب  املع  ةاكزلا  هذه  يواست 

؟ 4- ةيؤرلا يف  ول  ربخلا و  هنع  كيتأيف  ءاعدلا  اذه  لوقتف  ائيش  هنع  عمست  صخش و ال  كنع  بيغي  نأ  ىنعمب  بئاغلا  ءاعدب  ىمـسي  ام  دجوي  له 
ظفح عمتسأ 

ةمايقلا5- موي  سانلا  عماج  اي  مهللا  ءاعدلا (  اذهب  وعدـن  نأ  زوجي  له  حـلاصلا و  جوزلا  بلطك  ةـيويندلا  رومألاب  وعدـن  نأ  ةالـصلا  ءانثأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  يل ؟ )  جوزك  نالف  عم  يلمش  عمجا 

ظفح6- عمتسأ  دجسم ؟  يف  امامإ  درفلا  نوكي  امدنع  كلذ  نوكي  فيك  مأ ال و  ريبكتلاب  نوكي  ةالصلا  ءانثأ  ةوالتلا  دوجس  له 

ىلإ7- عمتـسي  وه  هلمع و  لحم  يف  وأ  ةـلاقب  يف  لمعي  ناك  نم  لمعي  فيك  بحتـسم و  وأ  بجاو  وه  له  نآرقلا  ةوـالت  ىلإ  تاـصنإلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  عجري ؟  ريسي و  سانلا و  بطاخي  كرحتي و  ميركلا و  نآرقلا 

ظفح8- عمتسأ  دجاسملا ؟  دوجو  مدع  نم  مغرلاب  ةرجهلا  لبق  نولصي  ةباحصلا  ناك  فيك  ةالصلا و  تضرف  ىتم 

اهل9- أرقي  نأ  ىلع  لاملا  نم  اغلبم  دجسملا  ميق  تطعأف  ةءارقلا  عيطتست  ةيماع ال  يه  اهضيرم و  هللا  ىفش  اذإ  فحـصم  ةءارقب  ترذن  ةأرما 
ظفح عمتسأ  دجو ؟  نإ  ليلدلا  عم  رذنلا  اذه  لاملا و  اذه  ذخأ  مكح  امف  اهرذنب  ءافيإ 
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ظفح10- عمتسأ  هيلع ؟  اذامف  هللا  ءاش  نإ  هلل  ترذن  لوقي :  نأك  ةئيشملاب  هرذن  نرق  اذإ  رذانلا  مكح  ام 

نأ11- ريثك و  هيف  عمجلا  نأ  ةـجحب  نيعم  عماج  ىلإ  ءالؤه  بهذـيف  ناضمر  نم  رخاوألا  رـشعلا  يف  فاـكتعالا  بحي  بابـشلا  نم  ضعبلا  كاـنه 
ظفح عمتسأ  لاحرلا ؟  دش  نم  دعي  باهذلا  اذه  لهف  ةريثك  ةيرقلا  يف  ةدوجوم  دجاسملا  نأ  مغر  مهناميإ  ةدايز  وه  مهدصقم 

ظفح12- عمتسأ  ءالؤهل ؟  مكهيجوت  امف  هلضف  نم  هللا  مهاتأ  ام  ىلع  مهدسحي  نيرخآلا و  يف  ملكتي  سانلا  ضعب 

ظفح13- عمتسأ  ءاسنلا ؟  ءالؤهل  مكتحيصن  امف  ددعتلا  ركذ  دنع  نهتافرصت  ريغتت  لب  سلاجملا  يف  ددعتلا  ركذ  نم  نرجضتي  ءاسنلا  ضعب 

ظفح14- عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  نع  اذام  اهتقو  يف  اهيدؤي  امبر ال  ةاكزلا و  ءادأ  يف  ضعبلا  نواهتي 

336b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 389  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ابيرق ؟ )  نوكت  ةعاسلا  لعل  كيردي  ام  و  ىلاعت (  هلوق  يف  دوصقملا  ام 

اهنم2- عفتنأ  مل  ضرألا  ةيراجتلا و  تالحملا  نأب  املع  ةاكز  اهيف  لهف  لوحلا  اهيلع  لاح  دقل  ةيراجت و  تالحم  ضرأ و  نم  ةحاسم  تيرتشا  دـقل 
ظفح عمتسأ   ؟

يتسارد3- ببـسب  كلذ  اليلق و  الإ  هظفحأ  تنك  ام  تيـسن  تاونـس  ثالث  ذنم  ءازجأ و  ةرـشع  نم  براقي  ام  ميركلا  نآرقلا  نم  ظفحأ  تنك  دقل 
ظفح عمتسأ  ىسنت ؟ )  مويلا  كلذك  اهتيسنف و  انتايآ  كتتأ  كلذك  و  ىلاعت (  هلوق  يف  لخدأ  له  كلذ و  يف  مثإ  يلع  لهف 

؟ 4- نيتالـصلا ديعأ  بوتأ و  نأ  يلع  مأ  يتالـص  لبقت  لهف  بنج  انأ  رهظلا و  رجفلا و  تيلـصف  لستغأ  مل  بنج و  انأ  مايألا و  دـحأ  يف  تحبـصأ 
ظفح عمتسأ 

نأب5- املع  كلذ  يف  مكحلا  امف  ديعلا  ةالص  نهب  يلصأ  يتيب و  يف  ءاسنلا  عمجأف  ءاسنلل  ىلصم  انيدل  دجوي  ثيح ال  ءاسنلل  ديعلا  ةالص  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  لاجرلا ؟  نع  ديعب  روتسم و  يتيب 

ظفح6- عمتسأ  اذه ؟  هل  زوجي  له  هللا  ريغب  فلحي  سانلا  ضعب 

ظفح7- عمتسأ  هدعب ؟  مأ  مالسلا  لبق  وه  له  وهسلا  دوجس 

نينذؤملا8- تاوصأ  تناك  اذإ  لوألا و  نم  ةـيادبلا  نم  دـبال  مأ  لوقي  ام  لثم  لوقأ  له  ناذألا  فاصتنا  يف  ةالـصلل و  يداـني  يداـنملا  تعمـس  اذإ 
ظفح عمتسأ  لوقأ ؟  اذام  دحاو  عم  زكرأ  مل  ضعبلا و  اهضعب  عم  ةلخادتم 

ظفح9- عمتسأ  مكيلع ؟  مالسلا  لاق  اذإ  درلا  مكح  ام  عايذملا  يف  يذلا  ثدحتملا  ملس  عايذملا و  ىلإ  عمتسأ  تنك  اذإ 

له10- ابيرقت ،  سداسلا  مويلا  يف  دوعت  مث  نيموي  وأ  موي  اهعاطقنا  ةدم  رمتـسي  عطقنت و  ةيرهـشلا  ةرودلا  نم  مايأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  ةدم  رورم  دعب 
ظفح عمتسأ  هذه ؟  عاطقنالا  ةرتف  يف  موصأ  يلصأ و  نأ  يلع  بجي 

هذـه11- يف  عقو  مث  هللا  باتك  ىلع  فلح  نم  مكح  امف  بنذـلا  اذـه  بكترا  مث  ءيـش  يف  هللا  يـصعي  نأب ال  هللا  باتك  ىلع  فلح  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةفلاخملا ؟ 

ظفح12- عمتسأ  ضيرملا ؟  هبرشي  مث  ءاملا  يف  يقارلا  يقري  ثيح  ثيداحألا  نآرقلاب و  ثفنلاب  ةيقرلا  زوجت  له 

يف13- لدـعلا  نم  له  تاملعملا و  نم  نهريغ  نود  نهب  نظلا  ءوس  نهتافلاخم و  نع  ثحبلا  نهريغ و  نود  تاملعملا  ضعب  تالز  عبتت  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  للزلا ؟  نم  موصعم  ريغ  ناسنإلا  نأب  املع  رخآلا  ضعبلا  نود  ضعبلا  تاوفه  تالز و  عبتت  لمعلا 

رعش14- صق  يف  هب  حومسملا  رادقملا  ام  رخآ  ىنعمب  رعشلل  صقلا  دح  وهام  اهجوزل و  لمجتلا  يف  ةبغر  ةأرملل  ةبسنلاب  رعـشلا  صق  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةأرملا ؟ 

337a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  3.23  ) ( 547  )  ( 303  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  داقتعالا ؟  ساسأ  نم  كلذ  نأ  جحلا و  ةدابع  يف  صالخإلا  ةرورض  لوح  ةفقو  ديري  لئاس 

ةالصلا2- يف  وأ  ءوضولا  ءانثأ  يف  لوبلا  نم  تارطق  لوزنب  رعشأ  ءالخلا  نم  جورخلا  دعب  يننأ و  يه  مهلا و  يل  ببـست  ةلكـشم  نم  يناعأ  انأ 
دق تاونـس و  ذـنم  ضرملا  اذـهب  ضيرم  انأ  امامت و  فجت  تارطقلا و  هذـه  عقطنت  مث  ةـعاس  فصن  ىلإ  رمتـست  كلذ و  دـعب  وأ  كـلذ  لـبق  وأ 

عطقنت فجت و  اهنأ  املع  تارطقلا  فجت  ىتح  رظتنأ  نأ  يلع  مأ  ةحيحـص  يتالـص  يئوضو و  له  وه  يلاؤس  جالعلا و  عفني  مل  هنكل  تجلاـعت و 
ظفح عمتسأ  تارملا ؟  ضعب  يف  جرحلا  يل  ببسي  يلع و  قشي  راظتنالا  اذه  نكل  ةعاس و  فصن  دعب 

ةيلبقلا و3- ةنسلا  يلصأ  نأ  عيطتسأ  يك  كلذ  ةالصلا و  تقو  لوخد  لبق  يأ  ناذألا  لبق  ءوضولا  عيطتسأ  له  لوقي :  سلسلاب  باصملا  لئاسلا 
ظفح عمتسأ  مامإلا ؟  عم  مارحإلا  ةريبكت  كاردإ  دجسملا و  يف  ةالصلا  ىلإ  ريكبتلا 

فحصملا4- كسمأ  نآرقلا و  أرقأ  نأ  ةيلاتلا  ضرفلا  ةالص  ىلإ  ضرفلا  ةالص  دعب  ءوضولا و  اذهب  عيطتسأ  له  لوقي :  سلسلاب  باصملا  لئاسلا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  ريغ  لفاونلا و  يلصأ  و 

تاركـس5- نم  هيلع  نوهت  اـهنأ  ببـسب  تيملا  ىلع  سي  ةروس  أرقأ  نأ  زوجي  لـه  هدـعب و  نفدـلا و  لـبق  تيملا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  ربقلا ؟  باذع  نم  هنع  ففخت  توملا و 

ظفح6- عمتسأ  تيملا ؟  ىلع  ةحتافلا  ةءارق  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  باجح ؟  اهسأر  ىلع  عضت  نأ  ريغ  نم  مونلا  دنع  ميركلا  نآرقلا  روس  نم  أرقت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح8- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  موصلا  تادسفم  نم  اضيأ  بيطلا  رطعلا و  له  ءوضولا و  تادسفم  نم  يبطلا  لوحكلا  له 

ظفح9- عمتسأ  ةنيعم ؟  روسب  اهيف  أرقي  له  اهتاعكر و  ددع  غلبت  مك  دجهتلا و  ةالص  تقو  اضيأ  ليللا و  مايق  ةالص  تقو  دح  وهام 

ةالـص10- دعب  ىلـصت  يتلا  نيباوألا  ةالـص  مكح  ام  كلذك  ءاشعلا و  برغملا و  ةالـص  نيب  نم  ةعمجلا  ةـليل  ىلـصت  يتلا  حـيباستلا  ةالـص  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيتالصلا ؟  كلت  لوح  ثيداحأ  تدرو  له  برغملا و 

ظفح11- عمتسأ  مئاصلا ؟  رطفت  عومدلا  له 

ظفح12- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  ضئاح  يه  ءانحلاب و  بضختت  ةأرما 

ظفح13- عمتسأ  هلطبي ؟  له  ءوضولا  دعب  رفاظألا  ميلقت 

337b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.12  ) ( 426  )  ( 197  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ملعلا ؟  بلاط  اهيف  أدبي  يتلا  بتكلا  حاضيإ  كلذك  ءىدتبملا و  ملعلا  بلاطل  حيحصلا  جهنملا  حاضيإ  وجرأ 

ظفح2- عمتسأ  خيش ؟  نم  رثكأ  ذختي  وأ  هعم  عجاري  انيعم  اخيش  ذختي  نأ  ملعلا  بلاطل  له 

يلصملا3- دري  له  مالسلا  هيلع  ىقلأ  لصم و  ىلع  صخش  لخد  اذإ  مأ ال و  هنيح  يف  هلل  دمحلا  لوقي  لهف  ةالصلا  ءانثأ  يف  يلـصملا  سطع  اذإ 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  هيلع 

338a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.46  ) ( 392  )  ( 197  ) 
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 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ميظعلا ؟  رمألا  اذه  يف  نواهتي  سانلا  نم  ريثكلا  نأل  مالسلا  ماكحأ  ىلع  ءوضلا  اوقلت  نأ  دون 

ظفح2- عمتسأ  ءوضولا ؟  ءام  لوصو  رعشلا و  نيب  الئاح  تيزلا  ربتعي  له 

ظفح3- عمتسأ  ءاسنلا ؟  نم  ةعومجم  يف  تلص  اذإ  مكح  ام  ليلدلا و  ام  ةأرملا و  ةمامإ  زوجت  له 

ظفح4- عمتسأ  ءاسنلا ؟  نم  ةعومجمب  ةأرملا  تلص  اذإ  ةأرملا  لجرلا و  نيب  رجألا  ىواستي  له 

ظفح5- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  كلذب  اهلهجل  اهجوز  ةافو  دعب  دتعت  مل  ةأرما 

هيف6- بغر  يذلا  رجألا  يف  كاوسلا  لداعي  له  يأ  مفلا  ةراهط  ةينب  هلمعتسا  نم  باثي  له  كاوسلا و  نع  ينغي  نانسألا  نوجعم  لامعتـسا  له 
ظفح عمتسأ  كاتسي ؟  نمل  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا 

قد7- ليللا و  فصتنم  ءاج  اذإ  نكل  ظقيتسأ و  يكل  اهبنم  ترـضحأ  مانأ و  نأ  لبق  داروألا  أرقأ  كلذـل و  دعتـسأ  ليللا و  موقأ  نأ  يونأ  اـم  اريثك 
نم ينلعجي  نأ  امئاد  هللا  وعدأ  يل و  اريثك  لصحي  اذـه  ظقيتسأ و  كلذ ال  عم  نكل  ظاقيتسالا و  ةـينب  هئافطإب  موقأ  اـم  ناعرـس  ينإـف  هبنملا 

ظفح عمتسأ  يبونذ ؟  ببسب  اذه  لهف  ةلزنملا  هذه  ىلإ  لصأ  مل  يننكل  ةدابعلا  يف  نيدهتجملا 

عمتسأ8- هتالـص ؟  يف  هلاوقأ و  يف  مزتلم  ريغ  تقولا  سفن  يف  و  قرولا )  ةـبعل  ةنيـشتوكلا (  بعلي  مامإ  فلخ  ملـسملا  يلـصي  نأ  زوجي  لـه 
ظفح

ظفح9- عمتسأ  يهام ؟  عمتجملا و  درفلا و  ىلع  راثآ  يصاعملل  له 

ظفح10- عمتسأ  مالسإلا ؟  اهب  ءاج  يتلا  ضيرملا  ةرايز  بادآ  يهام 

338b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.10  ) ( 356  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةيراجلا ؟  ةقدصلا  يف  لخدي  اذام  ةيراجلا و  ةقدصلا  نم  ربتعي  اهعيزوتب  مايقلا  ةيمالسإلا و  بتكلا  ةعابط  له 

؟ 2- ةدايز وأ  صقن  ةـعكر  نوكي  نأ  امإ  أطخلا  مالـسلا و  لبق  ةالـصلا  ءانثأ  أطخلاب  هركذـن  نأ  انل  زوجي  لهف  ةـيعابرلا  ةالـصلا  يف  مامإلا  أـطخأ 
ظفح عمتسأ 

هلاصيإب3- اوموقي  يكل  يناوخإل  غلبملا  فصن  تلـسرأ  ءافولا  اذـهب  موقأ  نأ  تدرأ  اـمل  يلع و  ارذـن  غلبملا  اذـه  ناـك  لاـملا و  نم  غبلمب  تعربت 
لاملا ىلإ  ةـجاح  يف  غلبملا  فصن  مهلـصو  امدـنع  ةوخإلا  ناكف  مهيلع  هعزوأ  غلبملا و  اذـه  مهيطعأ  يكل  مهتددـح  دـق  تنك  نيذـلا  ءارقفلل 

ظفح عمتسأ  مهيلإ ؟  ةراشإلا  قبس  نم  ىلإ  الماك  غلبملا  عفدأ  نأ  يلع  بجي  له  نآلا  هباحصأل و  هوطعي  مل  هوذخأف و 

فيك4- بونذلا و  هذه  هاجتا  لعفي  اذامف  هللا  ىلإ  بات  نآلا  اهريغ و  قبـس و  اميف  ةـعئاض  تاولـص  ناميأ و  روذـن و  نم  ةريثك  بونذ  هيلع  باش 
ظفح عمتسأ  ةعئاضلا ؟  تاولصلا  ناميألا و ال  روذنلا و ال  ددع  ملعي  هنأ ال  املع  اهنع  رفكي 

راطفإلا5- ءانثأ  مأ  رطفلا  لبق  يه  له  ةوعدلا  هذه  نوكت  ىتم  هرطف )  دنع  ةوعد  مئاصلل  ملس (  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ثيدحلا  يف  ءاج 
ظفح عمتسأ  راطفإلا ؟  دعب  مأ 

ظفح6- عمتسأ  ةساجن ؟  اهيف  سبالم  يف  ءوضولا  نآرقلا و  ةءارق  فحصملا و  سم  مكح  ام 

فحـصملا7- نم  أرقي  أطخلا و  هدنع  رثكي  هنأل  كلذ  بلق و  رهظ  نع  رجفلا  ةالـص  يف  نآرقلا  نم  أرقي  نأ  هيلعرذعتي  دجاسملا و  دـحأ  يف  مامإ 
ظفح عمتسأ  مكيأر ؟  امف  ايسفن  اقهرم  نوكي  هنأل  لبق  رهظ  نع  سيل  ارظن و 

ظفح8- عمتسأ  مكيأر ؟  امف  ناذأ  نودب  ىلص  ةالصلا و  مامإلا  اذه  ماقأف  ةالصلل  نذؤي  مل  دجسملا و  ىلإ  مامإلا  لخد 

ظفح9- عمتسأ  زوجي ؟  ءارشلا  وأ  عيبلاك  ةحلصم  ريغ  نم  دجسملا  يف  مالكلا  له 
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339a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 422  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ليلدلا ؟  وهام  مامإلا و  ءاعد  دصقأ  ةالصلا  لبق  ةبطخلا  ةياهن  يف  ءاعدلا  مكح  ام  ةعمجلا  ةالص  يف 

هنأ2- ملعأ  يذلا ال  تقولا  يف  مامإلا  اذه  لثم  فلخ  تيلـص  اذإ  لعفأ  نأ  يلع  اذام  هفلخ و  ةالـصلا  زوجت  له  ليلدلا و  وهام  رفاك و  رحاسلا  له 
ظفح عمتسأ  ةلطاب ؟  ةقباسلا  يتالص  لهف  رحاس 

ظفح3- عمتسأ  جالعلا ؟  ام  بابسألا و  ام  مكرظن  يف  اذه  اننامز  يف  رحسلا  رثك 

هنكل4- ةالـصلا و  ةياهن  دعب  يأ  تاولـصلا  ربد  تاقوألا  نيب  نم  ءاعدلا  تاقوأ  لصف  يف  يفاكلا  باوجلا  ءاودلا  ءادـلا و  باتك  يف  ميقلا  نبا  ركذ 
ظفح عمتسأ  ليلدلا ؟  ام  مأ ال و  زئاج  ةالصلا  دعب  نيديلا  عفرب  يدرفلا  ءاعدلا  لهف  اعجرم  وأ  اثيدح  وأ  ةيآ  ركذي  مل  اضيأ  مالسلا و  لبق  لقي  مل 

يف5- ركفأ  تقولا  لوط  لسغلا و  يف  رمتسأ  ينلعجي  يذلا  ساوسولا  ينباتني  ءوضولا  يف  يدنع  ةلكشملا  نكل  موصأ و  يلـصأ و  ةملـسم  انأ 
ظفح عمتسأ  عوضوملا ؟  اذه  لوح  ةحيصن  يل  اوهجوت  نأ  مكتليضف  نم  بلطأ  كلذل  ادج  ةفئاخ  انأ  منهج و  ران  يف  باذعلا  ةرخآلا و 

ءالؤه6- عم  نجوزت  تاوخألا  نم  ةـعومجم  يدـنع  ةالـصلا و  هذـه  لضف  نوفرعي  مهنأل ال  مهلهجل  كلذ  ةالـصلاب و  نومتهي  ـال  براـقألا  ضعب  يل 
ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  اذه  يف  مالسإلا  مكح  امف  اليلق  الإ  نولصي  نيذلا ال  لاجرلا 

ظفح7- عمتسأ  ةالصلا ؟  ديعأ  له  يعارذ  لسغأ  مل  ينأ  تركذت  ةالصلا  دعب  تيلص و  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  ةجوزلا ؟  بأ  ةجوز  حفاصي  نأ  جوزلل  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  نيمومأملا ؟  ةالص  لطبت  له  لفنلا  ةالص  يف  مامإلا  كحض  اذإ 

ظفح10- عمتسأ  ملست ؟  ةدحاو و  ةعكر  يلصت  مأ  ةالصلا  لمكت  له  ةبتارلا  لصت  ةأرماو  ةالصلا  تميقأ  اذإ 

ظفح11- عمتسأ  جنبلا ؟  اذه  تذخأ  اذإ  مويلا  كلذ  يف  ءاضق  يلع  له  ناضمر  راهن  يف  نسلا  يف  عضوي  يذلا  يبطلا )  رذخملا  جنبلل (  ةبسنلاب 

عمتسأ12- مويلا ؟  كلذ  ءاضق  اهيلع  لهف  نيتقيقد  وأ  ةقيقدب  اهتقو  جورخ  دـعب  تلـستغا  مايـصلا و  تون  رجفلا و  لبق  ضيحلا  نم  ترهط  ةأرما 
ظفح

ظفح13- عمتسأ  الماك ؟  مرحم  رهش  مايص  مكح  ام 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  نم  هللا  ىلإ  بات  نأ  دعب  هباتغا  نم  لك  نع  قدصت  صخش  يف  مكيأر  ام 

ظفح15- عمتسأ  ةدابعلا ؟  لجأ  نم  ةليلق  تاعاس  الإ  مانأ  ثيحب ال  مونلا  فيفخت  ىلع  نيعت  بابسأ  كانه  لهف  ريثك  يمون 

339b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 539  )  ( 348  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  حورلا ؟  عزن  تقو  يف  نمؤملا  ملأتي  له 

ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  ةحص  امف  نيباوتلا  ةالص  اهنإ  لاقف  ةالصلا  هذه  ام  هل  تلقف  يلصي  الجر  تيأر  دجسملا و  تلخد 

ظفح3- عمتسأ  هبونذ ؟ )  هل  ترفغ  ةرم  نينامث  ةعمجلا  موي  يلع  ىلص  نم  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  ثيدحلا  اذه  ةحص  ام 

ظفح4- عمتسأ  جاوزلا ؟  يف  اهحبذ  زوجي  له  مأ ال و  ةقيقعلا  يف  زعاملا  حبذ  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  له  يحاضأ  عبس  هل  تيملا  نأب  لوقي  ةميدقلا  انديلاقت  يف  تيملا  نع  ةيحضألل  ةبسنلاب 

ظفح6- عمتسأ  اهمكح ؟  ام  هنفد  دعب  تيملا  ىلع  ةالصلل  ةبسنلاب 
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ظفح7- عمتسأ  رمألا ؟  اذه  يف  ثيداحألا  ةحص  ام  مأ ال و  ةنس  ىرخألا  هنذأ  يف  ةماقإلا  دولوملا و  نذأ  يف  ناذألا  له 

ظفح8- عمتسأ  هيمسي ؟  هكنحيل و  ىقت  حالص و  يذ  لجر  ىلإ  هذخأي  نأ  دولوملا  يمسي  نأ  دارأ  اذإ  لجرلا  نأ  ةنسلا  نم  له 

ظفح9- عمتسأ  هتاكرب ؟  هللا و  ةمحر  مكيلع و  مالسلا و  يف  ةدايزلا  ةحص  ىدم  ام 

ظفح10- عمتسأ  رتولا ؟  يف  تونقلا  ءاعد  دنع  يديألا  عفرن  نأ  زوجي  له 

تيبـلا11- ىلإ  تبهذ  امدـنع  يننكل  هصقأ و  فوـس  تيبـلا  ىلإ  بهذأ  امدـنع  تلقف  يرعـش  نم  صقأ  نأ  تيـسن  يل و  ةرمع  لوأ  لـمعب  تمق 
ظفح عمتسأ  نآلا ؟  يلع  اذامف  كلذ  تيسن 

ظفح12- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ةالصلا  ءانثأ  مامإلا  نيمي  نع  تيملا  سأر  نوكي  نأ  دبال  هنأ  سانلا  نم  ضعبلا  دقتعي 

ظفح13- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  ءانثأ  مامإلا  نيمي  نع  اهسأر  نوكي  نأ  طرتشي  له  ةتيملا  ةأرملل  ةبسنلاب 

ظفح14- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  درلا  دئارجلا و  فحصلا و  يف  يزاعتلا  مكح  ام 

ظفح15- عمتسأ  كلذ ؟  درو  له  ميجرلا  ناطيشلا  نم  هللاب  ذوعأ  لوقي  بؤاثتلا  دعب  سانلا  ضعب 

ظفح16- عمتسأ  وهام ؟  روحسلا و  هلوانت  دنع  ملسملا  هلوقي  ءاعد  كانه  له 

ظفح17- عمتسأ  مارح ؟  وه  له  ءاسنلا  مامأ  رتاس  ريغلاب  ىمسي  ام  وأ  ةأرملل  ةبسنلاب  ةريصقلا  مامكألا  سبل  له 

اذـه18- له  اهب  ظافتحالا  تيملا و  روص  عمج  يف  مكيأر  ام  هربق و  يف  تيملا  بذـعي  ءاكبلا  هذـه  لـه  هلهأ  هيلع  يكبي  ناـسنإلا و  تومي  امدـنع 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟ 

ظفح19- عمتسأ  ةرورضلل ؟  ةنولملا  تاسدعلا  سبل  مكح  ام 

وليك20- ةئامثالث  ةفاسم  هتخأ  هعم  اهتلاخ و  نبا  عم  ةأرما  رفاست  نأ  الثم  هل  مرحم  عم  لجرلا  اذه  نكل  اهل و  مرحم  ريغ  عم  ةأرملا  رفـس  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  رتم ؟ 

؟ 21- لمعلا كلذ  مكح  امف  ةرمتسم  ةفصب  ديع  لك  يف  كلذ  مهاتوم و  ىلع  مالسلا  دصقب  ديعلا  ةالص  ءاهتنا  روف  رباقملا  ىلإ  نوبهذي  سانأ  كانه 
ظفح عمتسأ 

ظفح22- عمتسأ  اهجوز ؟  دج  حفاصت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح23- عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب  ةالصلا  يف  نيديلا  فشك  زوجي  له 

وأ24- عكر  اذإ  وأ  ةكرح  لوأ  دنع  وه  له  دوجسلا  عوكرلا و  لثم  وه  له  مومأملا  وأ  مامإلل  ةبـسنلاب  هدمح  نمل  هللا  عمـس  وأ  ربكأ  هللا  مامإلا  لوق 
ظفح عمتسأ  تاكرحلا ؟  رئاس  يف  كلذ  نوكي  فيك  ةكرحلا و  فصن  دنع  وأ  امامت  ربك 

340a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.41  ) ( 412  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

لهف1- زوجي  ناك ال  اذإو  تاونـس  سمخ  نم  لقأ  زيمملا  ريغلا  فصلا  يف  لفطلا  ةفاصم  مكح  ام  هللا  مكظفح  خيـشلا  ةليـضف  لئاسلا :  لوقي 
اندـنع رثكي  كلذ  نأ  ثيح  هللا ،  مكظفح  انودـيفأ  دجـسملا  ةرخؤم  ىلإ  هرخؤي  نأ  مامإلا  ىلع  له  فصلل  عطاق  ناك  اذإو  فصلل  ًاعطاق  ربتعي 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  دجاسملا  يف 

لبق2- نم  كلذ  نوكي  دقو  نيمومأملا  وأ  مامإلا  ىلع  مالسلاب  موقي  دجسملا  نم  فارصنإلا  ديري  امدنع  هنأ  سانلا  ضعب  نم  ظحالي  خيشلا  ةليضف 
نايحألا ضعب  يف  هلعف  لهو  ةدـئافلا ؟.  معتل  هللا  مكقفو  كلذ  حيـضوت  اوجرأ  كلذ ؟.  مكح  ام  ةالـصلا  بقع  لاقي  يذـلا  ركذـلا  ةءارق  متي  نأ 

ظفح عمتسأ  بولقلا ؟.  فيلأتل  بيط 

نورشعو3- نيلصملل  نوعبرأو  نيفئاطلل  نوتسف  تيبلا  اذه  ىلع  لزنت  ةمحر  نيرشعو  ةئام  ةليلو  موي  لك  يف  هلل  نإ  ثيدحلا (  اذه  ةحـص  ام 
ظفح عمتسأ  ةبعكلا ؟.  ىلإ  يأ  اهيلإ  نيرظانلل 
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ظفح4- عمتسأ  يح ؟.  وه  لهو  اذه  انموي  ىلإ  حيحص  ثيداحألا  نم  هيف  دور  ام  مالسلا  هيلع  رضخلا  له 

عم5- تملسو  توهس  ينتتاف  يتلا  ىلوألا  ةعكرلاب  يتآو  موقأ  نأ  نم  ًالدبو  مامإلا  مالس  دعبو  رهظلا  ةالـص  نم  ةيناثلا  ةعكرلا  يف  مامإلا  تكردأ 
تملـس مث  وهـس  يتدجـس  تدجـس  مث  دهـشتلل  تسلجو  ةعكرلاب  تيتأو  تمقو  اهب  نايتإلا  بجيو  ةعكر  يلع  نأب  تركذـت  ًالاح  نكلو  مامإلا 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  يلمع  له  لاؤسلا : 

نم6- أرقي  نأ  دارأ  اذإ  كلذكو  رذعلا  دجي  مل  اذإ  ةلاحلا  هذـه  لثم  يف  لسغلا  هيلع  طقـسي  له  امهيف  لسغلا  عيطتـسي  ناتعوطقم ال  هادـي  لجر 
ظفح عمتسأ  هيلجر ؟.  ىلع  هعضي  نأ  هل  له  فحصملا 

ظفح7- عمتسأ  ناطيشلا ؟.  نم  بؤاثتلا  ًاقح  لهو  ةالصلا ،  ءانثأ  بؤاثتلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  هبلقب ؟.  اهمسا  ركذيو  ةاتف  نم  جاوزلاب  قيفوتلاب  هسفنل  ناسنإلا  اوعدي  نأ  زوجي  له 

اذه9- ًاعبط  ننـسلا  يلـصي  نأ  نود  نم  هل  رـسيتام  ءاضقب  نآلا  موقيو  يـضاملا  يف  ةضورفملا  تاولـصلا  نم  ريثكلا  هتاف  دـق  ناسنإلا  ناك  اذإ 
؟.  ًاليوط فوقولا  عيطتسي  كلذل ال  رهظلا  يف  كسدلا  ضرمب  باصم  هنأب  لوقي  ملعلا  عمو  بعتي  نأ ال  لجأ  نم  لمعلل  تقولا  قيـض  ببـسب 

ظفح عمتسأ 

ظفح10- عمتسأ  ًالثم ؟.  رتولاك  يهنلا  تاقوأ  يف  لفاونلا  ءاضق  زوجي  لهو  تاعاسلاب ،  يهنلا  تاقوأ  انل  ددحي  نأ  خيشلا  ةليضف  نم  اوجرأ 

ةلهاج11- تنكو  نمز  نم  ناك  كلذ  نأب  ًاملع  مكحلا  امف  ءاضق  يلع  تناك  ىرخأ  ةـضيرف  ىلإ  ةـينلا  تريغ  مارحإلا  ةريبكت  دـعبو  ةـضيرف  تيلص 
ظفح عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازج  لحلا  امف  ةالصلا  هذه  يهام  نآلا  ركذأ  الو  مكحلاب 

لالخ12- نم  طقف  ةدحاو  ةرمل  مأ  ةرم  لك  يف  دجـست  له  ظفحلا  دصقب  تارم  ةدـع  ةـيآلا  هذـه  رركت  تناكو  ةدجـس  اهيف  ةـيآ  ةأرملا  تأرق  اذإ 
ظفح عمتسأ  راركتلا ؟. 

ظفح13- عمتسأ  مالس ؟.  وهسلا  دوجس  دعب  يأ  مالس  هدعب  ًاضيأ  نوكي  لهف  مالسلا  دعب  وهسلا  دوجس  ناك  اذإ 

ظفح14- عمتسأ  ًاريخ ؟.  هللا  مكازجو  كلذ  يف  مثإ  يلع  لهف  هلباقأ  يننكلو ال  ةعاضرلا  نم  بأ  يل 

ىتح ال15- ديدجلا  تيبلل  نوحبذـيو  ثداح  اهل  لصحي  ىتح ال  ةدـيدجلا  ةرايـسلا  ءارـش  دـنع  نوحبذـيو  نيحلاصلاو  ءايلوألل  نوحبذـي  سانأ  اندـنع 
ظفح عمتسأ  لئاسملا ؟.  هذه  نع  مكحلاب  انوديفأ  دحأ  هيف  قرغي  ىتح ال  هايملا  نازخل  نوحبذيو  ناجلا  يف  نكست 

ظفح16- عمتسأ  ةنهكلاو ؟.  نيلاجدلاو  ةرحسلل  باهذلا  مكح  ام 

ظفح17- عمتسأ  ةحيصن ؟.  نم  لهف  ثرإلا  نم  اهبيصن  ءاسنلا  نوطعي  سانلا ال  نم  ريثك 

ظفح18- عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوتفأ  تالئاملا  نم  ربتعي  له  ةقرف  لك  نم  ةلصخ  جارخإو  ةضوملل  اعابتا  بنجلا  وأ  فصتنملا  نم  رعشلا  قرف  له 

اهكرات19- بقاعي  الو  اهلعاف  باثي  ةنـسلا  نأب  تلاقو  اذـهب  تلهاست  ةنـسلل  فلاخم  رفاظألا  ليوطت  نأب  نهانحـصن  اذإ  تابلاطلا  نم  ريثك  كانه 
ظفح عمتسأ  ةوسنلا ؟.  ءالؤهل  هيجوت  نم  لهف 

ظفح20- عمتسأ  ةزئاج ؟.  ًارهج  يصاعملا  لعفي  نم  ةبيغ  له 

340b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 451  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ديحوتلا ؟  ةملك  طورش  ديحوتلا و  عاونأ  يهام 

تيملا و2- ةافو  نم  ثلاثلا  وأ  يناثلا  لوألا و  مويلا  يف  ءاشعلا  اذـهب  نوموقي  ساـنلا  نم  اريثك  نـأل  ةـقدصلا  تيملا و  ءاـشع  نيب  قرفن  فيك 
ظفح عمتسأ  ةدراو ؟  هذه  له  تيملل  ءاشعك  ةميلولا  هذهب  موقي  نم  كانه 

؟ ) 3- مهلغـشي ام  مهءاج  دقف  اماعط  رفعج  لآل  اوعنـصا  ثيدـحب (  نيلدتـسم  سانلل  تيملل  ءاشعك  ماعط  عنـص  نوري  نيذـلا  نع  بيجن  فيك 
ظفح عمتسأ 

اذه4- يف  يتجوزل  بيصن  ءاقـشألا و ال  يناوخإل  ةكرتلا  كرتأ  يننإف  تم  اذإ  اهيف  لوقي  ةيـصو  مهدحأ  بتك  مهلامب و  لزنم  ءاقـشأ  ةثالث  ىرتشا 
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ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  يف  عرشلا  مكح  امف  ثاريملا 

ظفح5- عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  يف  عرشلا  مكح  امف  لزنملا  نم  هجورخ  دنع  ندرغزي  ءاسنلا  نإف  اندالب  يف  جوزتم  ريغ  باش  تومي  امدنع 

يل6- خأ  يعم  عضر  يذلا  صخشلا  اذه  لهف  يمأ  نم  يعم  عضر  ينس و  سفن  يف  نبا  اهل  كلذك  يمأ و  ريغ  ةأرما  نم  يرغص  يف  تعـضر  دقل 
ظفح عمتسأ  اضيأ ؟  يل  ةوخإ  نوربتعي  لهف  يعم  اوعضري  مل  نوريثك  ةوخإ  هل  دجوي  كلذك  مأ ال و  ةعاضرلا  يف 

ءاملع7- لبق  نم  ناذألل  ميوقت  دجاسملا  هذه  يف  دجوي  هنأ  ملعلا  عم  رجفلا  عولط  نايب  يف  دجاسملا  ةـمئأ  نيب  فالتخالا  متي  ناضمر  رهـش  يف 
ثيح طقف  رجفلا  ةالـص  يف  ةـصاخ  ميوقتلا و  اذـه  نوعبتي  ةـمئألا ال  ضعب  نكل  داـشرإلا و  فاـقوألا و  ةرازو  فرط  نم  نيدـمتعم  نييكلف و 

مكتحيـصن امف  ةـيئابرهكلا  راونألا  دوجول  رجفلا  عولط  دـهاشي  هنأ ال  املع  ميوقتلا  تقو  نع  ةـعاس  عبر  ىلع  دـيزي  ام  لدـعمب  ناذألا  نورخؤي 
ظفح عمتسأ  كلفلا ؟  ءاملع  نع  مكرظن  ةهجو  يهام  ءالؤه و  لثمل 

ناوخإلا8- ضعب  نكل  نيمئاصلا و  ةـحار  لجأ  نم  كلذ  برغملا و  ناذأ  نم  فصن  ةـعاس و  لدـعمب  ءاشعلا  ةالـص  ناذأ  رخؤي  ناـضمر  رهـش  يف 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  انوتفأ  كلذ ،  ىلع  مثأي  نذؤملا  نأ  ةنسلا و  ةفلاخم  ةجحب  كلذ  نوضراعي 

لمعلا9- اذه  لهف  ةليل  لك  يف  نيحلاصلا  ضاير  نم  ثيداحأ  ةدع  ناوخإلا  دحأ  وأ  صخـشلا  أرقي  رـصعلا  ةالـص  دعب  ةصاخ  دجاسملا و  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  عدبلا ؟  نم 

نبل10- جالعلا  نمـض  نم  لخدي  انايحأ  نكل  كلذ و  ريغ  راجـشألا و  لثم  يبرعلا  بطلاب  ضارمألا  جلاعت  ةأرما  دـنع  نهدالوأب  نبهذـي  ءاسنلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  نبللا ؟  اذه  لفطلا  ءاطعإ  زوجي  لهف  ضيرملا  لفطلا  هبرشي  رامحلا )  ىثنأ  ناتألا ( 

نم11- ةيعرـشلا  ةمكحلا  يهام  و  ازوجع ،  ةأرملا  هذه  تناك  اذإ  ةصاخ  جوزلا و  ىلع  دادحلا  يه  ةيعرـشلا و  ةدـعلاب  مقت  مل  اذإ  ةأرملا  مثأت  له 
ظفح عمتسأ  ةدعلا ؟  هذه 

ظفح12- عمتسأ  حيضوتلا ؟  عم  هللا  الإ  هلإ  طورش ال  يهام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ✪3 | 37 | 38 |  لوألا |   |

341a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 453  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دواد ؟ )  لآ  ريمازم  نم  رامزم  تيتوأ  دقل  يرعشألا (  ىسوم  يبأل  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  لوق  ىنعم  ام 

ظفح2- عمتسأ  ةعمجلا ؟  موي  وأ  ةعمجلا  ةليل  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ىلع  ةالصلا  ةرثك  لضف  يف  دراولا  ثيدحلا  وهام 

ظفح3- عمتسأ  ناسنإلا ؟  اهب  يلتبا  اذإ  رورغلا  دسحلا و  دقحلا و  ءايرلا و  بذكلا و  جالع  ام 

؟ 4- اهيلع امرحم  حبصي  هنأل  كلذ  اهل  قحي  هنأب ال  لوقي  نم  تعمس  يننأل  دحلي  نأ  لبق  نفكي و  لسغي و  نأ  دعب  اهجوز  يرت  نأ  ةأرملل  قحي  له 
ظفح عمتسأ 

ناوخإ و5- مهنأل  مهرجهي  نأ  عيطتـسي  هنكل ال  ركنملا  نع  مهاهني  فورعملاب و  مهرمأي  هنكل  نولـصي و  سانأ ال  عم  شاع  اذإ  ناسنإلا  مثأي  لـه 
ظفح عمتسأ  براقأ ؟ 

ظفح6- عمتسأ  ربقلا ؟  ةنتف  نم  ىقوي  هنأ  ةعمجلا و  ةليل  وأ  ةعمجلا  موي  تومي  نمل  رجأ  نم  له 

؟ 7- نيتليللا نيتاه  مايق  يف  بيغرتل  ثيدح  دـجوي  له  نآرق و  ةءارق  وأ  مايقب  نيدـيعلا  يتليل  ييحي  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ناك  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  ريبكتلا  دنع  ناديلا  اهيف  عفرت  يتلا  عضاوملا  يهام 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  85ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
97

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
114

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
27142
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
24
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

نأ9- يه  ةهبش و  تريثأ  تارظانملا  هذه  يف  تارظانم و  نيملسملا  نيب  مهنيب و  ناك  نيملـسملا و  ريغ  اهيف  رثكي  ةيمالـسإ  ريغ  دالب  يف  نحن 
نيملـسملا نأ  ينعي  اذـه  دوسألا و  رجحلا  اهنمـض  نم  ةـبعكلاب و  نوفوطت  مكنأل  هللاب  نوكرـشت  نوملـسملا  اـهيأ  مكنإ  اولاـق  باـتكلا  لـهأ 

ظفح عمتسأ  اقالطإ ؟  صوصنلا  لوبق  اوضفر  مهنأل  ةهبشلا  هذه  ىلع  درلا  فيكف  هللاب  نوكرشي 

ظفح10- عمتسأ  نآرقلا ؟  ميلعت  ىلع  ةئفاكملا  ذخأ  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  قيلعتلا  وجرأ  بحتسم  ريغ  عباصألا  كيبشت  نأب  تعمس 

موي12- اهبحاص  بساحت  سفنلا  نأب  تعمس  نكل  ءيش و  لك  اهحنمأ  ليلقلا و ال  ىلع  اهدوعأ  نأ  يسفن و  عنمأ  نأ  تلواح  ءوسلاب  ةرامأ  سفنلا 
ظفح عمتسأ  يسفن ؟  ىلع  ظفاحأ  فيكف  ايندلا  يف  ءيش  نم  اهمرح  اذإ  ةمايقلا 

لاملا13- ضعب  يقب  نكل  انكـس و  هل  اورتشا  ةاكزلا و  نم  هل  اوعمج  لعفلاب  لزنم و  ءارـشل  ةاـكز  هل  اوعمجي  نأ  هئـالمز  ضعب  دارأ  ريقف  لـجر 
عمتسأ ةاكزلا ؟  عفد  وه  دوصقملا  لب  هريغ  وأ  لزنم  ءارش  مهمهي  ةاكزلا ال  اوعفد  نيذلا  نأب  املع  تايرورضلا  ضعب  هل  اورتشي  نأ  زوجي  لهف 

ظفح

ظفح14- عمتسأ  ثيدحلا ؟  هذه  حرش  وهامف  اهجوز )  تيب  ريغ  يف  اهبايث  عضت  نأ  ةارملل  لحي  هنأب ال  هانعم (  اميف  ثيدح  كانه 

نولخدـي15- ثيحب  راغـصلا  رابكلا و  هيف  يلـصي  يذـلا  ناكملا  ةراهط  ةـفاظنب و  مامتهالا  مدـع  ةرهاظ  رـضاحلا  انتقو  يف  تويبلا  نم  ريثك  يف 
ظفح عمتسأ  ناكملا ؟  اذه  ةراهط  ىلع  رثؤي  لمعلا  اذه  له  شرفلا  ىلع  مهتيذحأب 

ظفح16- عمتسأ  سأب ؟  كلذ  يف  له  يلصي  صخشل ال  لاملا  ةاكز  ءاطعإ 

ظفح17- عمتسأ  سأب ؟  كلذ  يف  له  اهتخأل  تخألا  نم  لاملا  ةاكز  ءاطعإ 

ظفح18- عمتسأ  همكح ؟  ام  ءوضو  نودب  نآرقلا  ةءارق 

ظفح19- عمتسأ  داضم ؟  رحس  لمع  وأ  هلثم  رحسب  رحسلا  كف  مكح  ام 

341b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 392  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- ءيش  مصخ  يرتشملل  زوجي  لهف  ةرايسلا  تلطعت  نكل  لزنملا و  ىلإ  هترايـسب  هلقني  نأ  عئابلا  ىلع  ىرتشا  ابطح و  صخـش  ىرتشا  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةرايسلاب ؟  بطحلا  لقن  مدع  لباقم  بطحلا  ةميق 

يحفـصتت2- يـسملت و  نأ  كل  زوجي  ضعبلا  اهل  لاقف  ضيحلا  اهءاجف  نآرقلا  ةوالت  يف  سرد  مايألا  نم  موي  يف  اـهيلع  ناـك  اـهنأب  لوقت  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  باوصلا  وه  امف  كلذ  كل  زوجي  لاق ال  ضعبلا  طقف و  ميلعتلا  ةلاح  يف  نآرقلا 

ظفح3- عمتسأ  ةجوزلا ؟  هذهل  مكتحيصن  امف  هناوخإ  جوزلا و  مأ  بست  ةبذاك و  اناميأ  فلحت  ةجوز 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  هل  زوجي  لهف  هتجوز  تخأ  تنبب  جوزتي  نأ  ديري  ادالوأ و  هل  تبجنأ  ةأرما و  جوزت  لجر 

ظفح5- عمتسأ  عئابلا ؟  قح  نم  نوبرعلا  له  ةعلسلل  يرتشملا  ضفر  ببسب  عيبلا  لطبي  مث  عئابلل  يرتشملا  هعفدي  يذلا  نوبرعلا 

اذك و6- نم  بيرق  رعـسلا  اذك و  اذك و  ليدوم  ةرايـس  لوقيف  اهديرت  يتلا  ةعلـسلا  ام  نيدملا  لأسي  يلي :  ام  مهقرط  نم  سانلا  نونيدي  نيذلا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  لثم  يف  مكحلا  ام  طيسقتلاب  نيدملا  ىلع  اهعيبب  موقي  مث  ةفوصوملا  هذه  يرتشي  نئادلا و  بهذيف  اذك و 

عمتسأ7- عيبلا ؟  يف  ةحيحصلا  ةقيرطلا  يهام  قباسلا  لاؤسلا  يف  تدرو  يتلا  رومألا  هذه  لثم  نوعبتي  يذلا  تاكرشلا  تاسسؤملا و  باحصأ 
ظفح

ظفح8- عمتسأ  ةدراو ؟  ةيعدألا  هذه  له  ةتامش  مهللا ال  لوق  له 

ظفح9- عمتسأ  هوحن ؟  وأ  ةعبقب  ةالصلا  دنع  لجرلل  ةبسنلاب  سأرلا  ةيطغت  بجي  له 

ظفح10- عمتسأ  نوفصاولا ؟ )  هفصي  نويعلا و ال  هارت  نم ال  اي  مهللا  دراو (  ءاعدلا  اذه  له 

ظفح11- عمتسأ  ةروص ؟  هجو و  لمكأ  ىلع  اهبجاو  يدؤت  يتلا  ةملعملل  ءاعدلا  مكح  ام 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

27335

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
1تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

9ةيدوعسلا
43اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 97نيدجاوتملا 

ظفح11- عمتسأ  ةروص ؟  هجو و  لمكأ  ىلع  اهبجاو  يدؤت  يتلا  ةملعملل  ءاعدلا  مكح  ام 

342a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 400  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

الف1- يمأ  لاوخأ  امأ  طقف  دايعألا  لثم  ةماعلا  تابـسانملا  يف  الإ  يتالاخ  يلاوخأ و  ىلإ  بهذن  نأ  ديري  يدـلاوف ال  ةـلزع  يف  شيعن  يتوخإ  انأ و 
؟  محرلا ةلص  لجأ  نم  لعفن  اذام  و  يدلاو ،  ىلع  بنذلا  نأ  مأ  انقحلي  مثإلا  لهف  انيلإ  نوتأي  مه ال  تاجوزلا و  تانبلا و ال  فرعأ  مهفرعأ و ال 

ظفح عمتسأ 

ضعب2- رخآ  يف  دـجوي  هنأ  ثيح  ةعورـشملا  ننـسلا  نم  تاومـألا  حاورأ  ىلإ  وأ  ملـس  هيلع و  هـللا  ىلـص  يبـنلا  حور  ىلإ  ةـحتافلا  ةءارق  لـه 
ىلإ ملسو و  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انعيفش  انيبن و  حور  ىلإ  انم  ةلصو  ةيده  هانولت  ام  رون  هانأرق و  ام  باوث  لبقت  مهللا  اهيلع  بتك  فحاصملا 

ظفح عمتسأ  انئابآ ؟  حاورأ 

ظفح3- عمتسأ  تاولصلا ؟  ربد  ةحتافلا  ةءارقب  هءاعد  متخي  نم  ةقرافم  زوجت  له 

مأ4- يدتقملا  اذه  ةالص  حصت  لهف  هفلخ  ىلصف  لجر  ىتأ  وأ ال و  ةعامجلا  عم  هتالص  ضعبل  اكردم  ناك  ءاوس  دجسملا  يف  يلصي  لجرلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  ال ؟ 

ظفح5- عمتسأ  طقف ؟  ضورفلا  يف  نوكي  وهسلا  دوجس  له 

ظفح6- عمتسأ  اهيلع ؟  اذامف  مايألا  ضعب  يف  مدلا  جورخ  مدع  تأرف  سافنلا  ةدم  يف  ةأرملا  تناك  اذإ 

عمتسأ7- لعفلا ؟  اذه  حصي  لهف  اهقلط  هنأ  ناسنإ  يأ  ةجوزلا و ال  ملعت  مل  ةـمكحملا و  يف  اهعجاري  ملف  ةدـحاو  ةـقلط  هتجوز  لجرلا  قلط  اذإ 
ظفح

لوخد8- دنع  ءاعدلا  له  هللا و  يمـسي  نأ  هل  زوجي  لهف  مامحلا  يف  هئوضو  ءانثأ  ةلمـسبلا  ركذف  مامحلا  لوخد  دنع  ةلمـسبلا  لجرلا  يـسن  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةلمسبلا ؟  ماقم  موقي  مامحلا 

هذـه9- يف  لاستغالا  هيلع  بجي  لهف  مسجلا  ىلع  بوثلا و ال  يف  رثأ ال  يأ  مالتحإلل  دـجي  مل  همون  نم  ظقيتسا  املف  ملتحا  هنأ  لجرلا  كـش  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟ 

ظفح10- عمتسأ  ةحتافلا ؟  ةءارق  دعب  تايآلا  ضعب  ةءارق  نوكت  ننسلا  نم  اهريغ  يف  وأ  بتاورلا  ةالص  يف  له 

ظفح11- عمتسأ  ةحتافلا ؟  ةءارق  يف  مامإلا  عرشي  ىتح  مامإلا  دعب  مارحإلا  ةريبكت  نع  امئاد  رخأتي  لجر  ىلع  بجي  اذام 

عمتسأ12- هتمامإ ؟  زوجت  لهف  كلذ  ريغ  لوعفملا و  عفري  لـعافلا و  بصني  نأـك  ميركلا  نآرقلل  هتءارق  يف  أـطخلا  رثكي  لـجر  ةـمامإل  ةبـسنلاب 
ظفح

ىلع13- مهنيب  فراعتم  كلذ  نكل  رهملا و  هنأب  لوقي  نأ  نود  ةجوزلا  لهأل  انيعم  اغلبم  جوزلا  وأ  مدـقتملا  مدـقي  نأ  جاوزلا  دـنع  سانلا  ةداع  نم 
اذه لهف  طقف  لاير  فلأ  رهملا  نأ  ىلع  صني  دقعلا  نأ  ىلع  صني  دقعلا  ةباتك  دنع  تاجاحلا و  اهب  اورتشيل  الاير  فلأ  نيثالث  الثم  مدـقيف  اذـه 

دقعلا يف  ىمسملا  وه  رهملا  نأ  ىوعدب  هنم  تنبلا  مرحي  ىمسملا و  رهملا  نع  دئازلا  غلبملا  ذخأ  ىلإ  دمعي  ءابآلا  ضعب  نإ  مث  زئاج  فرصتلا 
فالتخال ارظن  سرعلا  تايجاح  ةأرملل  رفوي  نأ  نكمي  لاير ال  فلألا  الثمف  غلبملل  مايألا  هذـه  سانلا  ةـجاح  مكتليـضف  ىلع  ىفخي  ـال  طـقف و 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  بألا  اذه  فرصت  لهف  فورظلا  نمزلا و 

احلاص و14- اجوز  اهقزري  نأ  هتعد  هللا و  ترفغتـسا  تمدن و  مث  رئابكلا  نم  ريثكلا  تلعف  اهنأ  فسألل  ةـلهاج و  تناك  اهنأب  لوقت  لأست و  ةأرما 
هللا و قح  يف  ريصقتلا  بونذلا و  كلت  ركذتت  تيقب  اهنكل  دلولاب و  هللا  مهقزر  تاونس و  هعم  تيقب  حلاص و  لجر  نم  تجوزت  ابيرقت  ةنس  دعب 
اهجوز و ال بحت  اهنأ  لوقت  اهنأ  عم  دقعلا  اذه  ددجي  لهف  حيحص  ريغ  ناك  نإ  مأ ال و  حيحـص  جاوزلا  دقع  له  ةراتحم  نآلا  يه  هللا و  ىلإ  تبات 

ظفح عمتسأ  هقارف ؟  عيطتست 

342b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116261783

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.16  ) ( 378  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةاكزلا ؟  مهل  ىطعت  نيذلا  مه  نم  و  كلذ ؟  ىلإ  ةسام  ةجاحب  اناك  اذإ  تنبلا  جوز  وأ  نبالا  ةجوز  ىلإ  لاملا  ةاكز  عفد  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  انيد ؟  هيلع  فظوملا  ناك  ول  ىتح و  اهليجعت  يف  ةبغر  رهش  لك  نع  بتارلا  نم  ةاكزلا  جارخإ  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  تيبلا ؟  يف  تيبملا  اهبراقأ و  نم  اهل  مراحم  ريغ  مه  نم  لخدت  نأ  اهنع  ابئاغ  جوزلا  ناك  اذإ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  يف  جالعلا  ام  يرهقلا و  ساوسولا  وهام  ردصلا و  اهب  قيضي  هل و  لصحت  يتلا  سواسولا  ىلع  ناسنإلا  ذخاؤي  له 

ةضيرف5- اودؤي  مل  مهنكل  ةافوتملا و  مهتدلاو  نع  جحلا  نوديري  لامب و  اوقزر  دق  دالوأب و  تقزر  دق  جحلا و  ةضيرف  يدؤت  نأ  لبق  تيفوت  ةأرما 
عمتسأ مه ؟  ةضيرفلا  اودؤي  نأ  لبق  مهتدلاو  نع  اوجحي  مأ  جحلا  فيراصم  عيمج  هئاطعإ  عم  مهتدلاو  نع  جـحي  نم  اولكوي  نأ  زوجي  لهف  جـحلا 

ظفح

دجسملا6- ةيحت  نأ  مأ  ةبتارلا  مث  دجسملا  ةيحت  الوأ  يلصأ  لهف  رهظلا  لبق  يتلا  ةبتارلا  يلصأ  نأ  ديرأ  رهظلا و  ةالص  لبق  دجـسملا  تلخد  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةبتارلا ؟  نمض  نم  ربتعت 

لابم7- ريغ  اهيمري  ضعبلا  ملس و  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  مسا  وأ  ةلالجلا  ظفل  لمحت  يتلا  قاروألا  ضعب  بالطلا  تاعمجت  نكامأ  يف  رثكي 
مل نإ  عضوت  نأ  ضرألا  ىلع  ةرثعبم  ةريثك و  تناك  نإ  اهلمحي و  نأ  وأ  ضرألا  ىلع  قاروألا  هذـه  عضي  نأ  صخـش  لـك  ىلع  نيعتي  لـهف  اـهب 

ظفح عمتسأ  اهل ؟  ابسانم  اناكم  دجي 

نيعبرألا8- لبق  رهطت  ءاسنلا  نم  اريثك  نأ  مغر  موصت  يلـصت و ال  ءاسفن و ال  اموي  نيعبرأ  سلجت  ةأرملا  تدـلو  اذإ  هنأ  يه  ةداـع و  اـنتيرق  يف 
ظفح عمتسأ  سافنلا ؟  مايأ  لقأ  مك  لمعت و  نأ  ةأرملا  ىلع  اذام  تاوخألل  اوحضوت  نأ  وجرنف 

نمؤي9- مامإلا و  وعدـي  نفدـلا  نم  ءاهتنالا  دـنع  ةـعدب و  وه  له  نفدـلا  دـنع  ةـعامج  سي  ةروس  ةءارق  ةـعدب و  ةزانجلا  لمح  دـنع  ركذـلا  لـه 
ظفح عمتسأ  اضيأ ؟  ةعدب  لمعلا  اذه  لهف  ةعامج  نورضاحلا 

تهتنا10- موصلا و  اضيأ  عطتـست  مل  يه  يناثلا و  ناضمر  اهغلب  موصلا و  اهمأ  عطتـست  مل  ناضمر و  اـهغلب  اـهتافو  لـبق  ةافوتم و  مأ  اـهل  ةاـتف 
انيكسم موي  لك  نع  اهنع  معطي  ناك  اهجوز  نأ  ملعلا  عم  نيتنسلا  يف  ناضمر  نم  اهتاف  ام  ضقت  مل  اهضرم و  ببـسب  مألا  تيفوت  ةنـسلا و 

ظفح عمتسأ  تاونس ؟  رشع  هيلع  رم  رمألا  اذه  موصلا و  ىلع  ةرداق  اهنأ  املع  اهنع  ءاضقلا  اهتنبا  ىلع  بجي  لهف 

ظفح11- عمتسأ  فحصملا ؟  نم  تايآلا  مأ  فحصملا  قاروأ  مأ  فحصملا  فالغ  وه  له  هسم  رهاطلا  ريغل  مرحي  يذلا  فحصملا  نم  ءزجلا  وهام 

343a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 410  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

باتك1- يسلدنألا و  هبر  دبع  نبال  ديرفلا  دقعلا  يف  مكيأر  ام  ميقلا و  نبال  حورلا  حاورألا و  يداح  لثم  بتكلا  نم  ةعومجم  نع  رـسفتسي  لئاس 
ظفح عمتسأ  ةعبرألا ؟  بهاذملا  ىلع  هقفلا 

ىتمف2- ائيـش  لعفي  مل  ةليوط و  ةدم  تضم  نكل  ىرخأ و  ةرم  اهعيبب  موقي  مث  يراقعلا  قودنـصلا  ىلإ  اهمدقي  نأ  هتين  يف  اضرأ و  لجر  ىرتشا 
ظفح عمتسأ  قوسلا ؟  يف  اهضرعب  أدب  ثيح  نم  مأ  اهارتشا  ام  لوأ  نم  له  ةاكزلا  جارخإب  أدبي 

ظفح3- عمتسأ  نيدلا ؟  قيثوتل  ةيعرشلا  ةقيرطلا  يهامف  لجأ  ىلإ  ةعلس  لجرلا  عاب  اذإ 

لهف4- نارفعز  ةوهقلا  يف  ناك  ةوهقلا و  ياشلا و  انبرـش  ةـكم  ىلإ  اـنقيرط  يف  نيمرحم و  اـنك  اذإ  مهلوقب :  بابـشلا  نم  ةـعومجم  لأـسي 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  انمزلي 

ظفح5- عمتسأ  هنم ؟  ىضقت  ىتح  نويدلا  هتبكر  نمل  روثأم  نيعم  ءاعد  كانه  له 
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ظفح✫- عمتسأ  مثأي ؟  لهف  رسعم  هنأل  نيد  نم  هيلع  ام  دادس  عطتسي  مل  وه  نيدملا و  تام  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  نيروجأم ؟  كلذ  نع  انوثدح  عمتجملا  يف  دجسملا  ةلاسر  يه  ام 

ظفح8- عمتسأ  اعوطت ؟  اهيف  ةالصلا  زوجت  تاقوألا  لك  وأ  ةالصلا  نع  يهنلل  تاقوأ  مارحلا  دجسملا  يف  له 

ظفح9- عمتسأ  اهعمسي ؟  دحأ  اهدحول ال  ةفرغ  يف  ةدرفنم و  تناك  نإ  ةيرهجلا  تاولصلا  يف  ةءارقلاب  رهجت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  رانلا ؟  ىلع  هللا  همرح  الماك  نآرقلا  ظفح  نم  نأب  حيحص  له 

ظفح11- عمتسأ  نآرقلا ؟ ظفحل  ىلئملا  ةقيرطلا  يه  ام 

ظفح12- عمتسأ  نآرقلاب ؟  كسمي  نأ  زيمملا  ريغ  لفطلل  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  نيدباعلا )  لوأ  انأف  دلو  نمحرلل  ناك  نإ  لق  ايفاو (  احرش  ةيلاتلا  تايآلا  حرش  مكنم  وجرأ 

ظفح14- عمتسأ  نيبم )  ناخدب  ءامسلا  يتأت  موي  بقتراف  ةيألا (  حرش  وهام 

ظفح15- عمتسأ  ىحوأ )  ام  هدبع  ىلإ  ىحوأف  ىندأ  وأ  نيسوق  باق  ناكف  ىلدتف  اند  مث  ةيآلا (  حرش  وهام 

نسحأ16- يف  يبر  يناتأ  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هللا  يـضر  سابع  نبا  نع  ثيدحلا  ىنعم  نع  رـسفتست  ةلئاس 
نأ ىلع  لدي  ثيدـحلا  اذـه  لهف  ثيدـحلا  خـلا )  ىلعألا ...  ألملا  مصتخي  اهيف  يردـت  له  دـمحم  اي  لاقف  مانملا  يف  لاق  هبـسحأ  لاق  ةروص 
نم وأ  ايحو  الإ  هللا  هملكي  نأ  رشبل  ناك  ام  و  ىلاعت (  هلوق  عم  ضقانتي  اذه  له  ىلاعت و  هناحبس و  هبر  ىأر  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا 

ظفح عمتسأ  الوسر ؟ )  لسري  وأ  باجح  ءارو 

اهتاقيدص17- اهماحرأ و  يوذ  ىلع  اهلام  نم  قدصتت  نأ  ديرت  امدنع  نيجاتحملا و  ةدعاسم  بحت  تاريخلا و  لعف  بحت  ةـملعم  اهنأب  ركذـت  ةـلئاس 
قحلا يتدلاول  لهف  دعب  اميف  اهعفني  اميف  لاملا  اذه  راخدا  ىلإ  ةجاحب  اهنأ  ديفي و  اميف ال  اهلام  ددبت  اهنأ  ةجحب  لامعألا  هذه  دض  اهتدـلاو  فقت 

ظفح عمتسأ  كلذب ؟  اهربخأ  نأ  نود  قدصتأ  نأ  حصي  له  يبتار و  يف  لخدتلا  يف 

لخدـم18- كناعنمت  نيتعكر  لصف  كلزنم  ىلع  تلخد  اذإ  ءوسلا و  جرخم  نم  كناعنمت  نيتعكر  لصف  كلزنم  نم  تجرخ  اذإ  ثيدـحلا (  ةحـص  اـم 
ظفح عمتسأ  ءوسلا ؟ 

343b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.09  ) ( 379  )  ( 248  ) 

 :- تايوتحملا  

مل1- كلذ  عم  مهب و  هدالوأ  رثأتي  نأ  فاخي  نولصي و  اهلهأ ال  نأ  اصوصخ  اهلهأ  ىلإ  بهذت  نأب ال  هرفس  لبق  اهربخأ  همع و  ةنبا  نم  جوزتم  لجر 
يف اهنأب  اهربخأ  هنأب  املع  كلذ  يف  مثإ  هيلع  لهف  ةقفنلا  اهنع  جوزلا  اذه  عنم  كلذ  دنع  مهدنع و  ءاقبلل  اهلهأ  تيب  ىلإ  تبهذ  مالكلا و  عمـست 

ظفح عمتسأ  ةقفن ؟  اهل  سيل  اهلهأ  ىلإ  اهباهذ  ةلاح 

اراضحتسا2- ةباجإلاب و  انيقي  هللاب و  اناميإ  ءاعدلا  ءانثأ  مستبي  هردص و  حرشني  نمب  مكيأر  ام  هبادآ و  نع  انوثدح  باجتسملا و  ءاعدلا  طورش  ام 
ظفح عمتسأ  نيملاعلا ؟  برب  لاصتالا  ةمظعل 

ظفح3- عمتسأ  حبست ؟  يهو  لابجلاو  ريطلا  توص  عمسي  ناك  له  لابجلا  ريطلا و  هعم  حبستو  هلل  حبسي  مالسلا  هيلع  دواد  ناك  امدنع 

ظفح4- عمتسأ  مصاع ؟  نع  صفح  ةياورب  ةوالتلا  هذه  لوقن  نأ  ىنعم  ام 

لمع5- دحاو  ةرم  هيف  كاحضإلا  ليبس  ىلع  لوقي  امدنع  له  هتجوز و  جوزلا و  نيب  ةوخإلا و  نيب  ءاقدصألا و  نيب  همكح  ام  حازملا و  نوكي  فيك 
ظفح عمتسأ  مارح ؟  اذه  لهف  لاثملا  ليبس  ىلع  دحاو  وه  امنإ  صخشلا  اذه  وه  نم  ركذن  اننأ ال  عم  نيسلاجلا  كحضنل  اذك  اذك و 

كدهع و6- ىلع  انأ  كدبع و  انأ  ينتقلخ و  تنأ  الإ  هلإ  يبر ال  تنأ  مهللا  حبـصي  نيح  يـسمي و  نيح  لاق  نم  هانعم (  ام  ثيدحلا و  اذه  ةحـص  ام 
هتليل نم  تام  نإ  تنأ  الإ  بونذلا  رفغي  هنإف ال  يل  رفغاف  يبنذب  ءوبأ  يلع و  كتمعنب  كل  ءوبأ  تعنص  ام  رش  نم  كب  ذوعأ  تعطتـسا  ام  كدعو 

ظفح عمتسأ  ةنجلا ؟ )  لخد  هراهن  وأ 

رفغتسأ و7- تنأ  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  كدمحب  مهللا و  كناحبس  موقي  نأ  دعب  لقيلف  سلجم  يف  هطغل  رثك  نم  هانعم (  ام  ثيدحلا و  اذه  ةحص  ام 
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ظفح عمتسأ  سلجملا ؟ )  كلذ  يف  تناك  يتلا  هاياطخ  رفغت  كيلإ  بوتأ 

ظفح8- عمتسأ  فرعي ؟  وه ال  لاعفألا و  كلت  نم  ةبوتلا  نوكت  فيك  هب و  ءازهتسالا  هبرض و  زوجي  له  نونجملا و  ةلماعم  يف  عرشلا  مكح  ام 

له9- ةرافكلا و  يلع  له  اذه  تلعف  تعجر و  كلذ  دعب  اذك و  لعفأ  نأ ال  يلع  رذـن  الثم  تلق  اذإ  له  نيميلا و  وه  رذـنلا  له  رذـنلا و  ةغيـص  ام 
ظفح عمتسأ  هللاب ؟  فلحلا  يغلي  رافغتسالا  لهف  هللا  رفغتسأ  تلق  مث  ميظعلا  هللا  تلق و  اذإ  رذنلا و  ةرافك  يه  نيميلا  ةرافك 

اذهب10- لعفت  نأ  اهيلع  اذامف  لاملا  نم  اغلبم  هتميق  لداعي  ام  يواست  بهذلا  نم  ةعومجم  تنبلا  هذـهل  ناك  تنب و  اهل  تيفوت  تخأ  يدـل  دـجوي 
ظفح عمتسأ  لعفت ؟  اذام  مأ  هعيبب  موقت  له  بهذلا 

ظفح11- عمتسأ  نيلصملاب ؟  دجسملا  محدزا  اذإ  دجسملا  جراخ  ةالصلا  حصت  له 

هل12- رخآلا  دجسملا  هنم و  بيرق  هنأ  ثيح  رخآلا  دجسملا  يف  ناذألا  ىلع  ضورفلا  ضعبب  نوفتكيف  دجـسملا  يف  نولـصي  ةعامج  يف  مكيأر  ام 
ظفح عمتسأ  توص ؟  ركبم 

ظفح13- عمتسأ  دمحم ؟  ىلع  لص  مهللا  ظفلب  يتأت  طسوألا  دهشتلا  يف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  له 

ظفح14- عمتسأ  مالسلا ؟  دري  نأ  هيلع  بجي  لهف  رخآ  لجر  هعمسف  ناسنإ  ىلع  لجر  ملس  اذإ 

يبسح15- هللا  ىلع  تلكوت  هللا  ءاش  ام  هللاب  الإ  ةوق  لوح و ال  هللا ال  مسب  لقيلف  هتيب  نم  مكدحأ  جرخ  اذإ  هانعم (  ام  ثيدـحلا و  اذـه  ةحـص  ام 
ظفح عمتسأ  ليكولا ؟ )  معن  هللا و 

344a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 389  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

ةفدارتم1- تاملك  ةعوجـسم و  ةـيعدأب  نايتإلا  ةـمئألا  ضعب  نم  رثكي  ثيح  ناضمر  يف  اصوصخ  ةزئاج و  هيف  ةدايزلا  له  تونقلا و  ءاـعد  وهاـم 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  وهامف 

هذه2- بتار  نع  لزانتي  نأ  ملعملا  ررق  لمع و  كانه  سيل  ةـساردلا و  ءدـب  لبق  مايأ  ةـسمخ  ةدـمل  ةزاجإ  هيطعي  نأ  هريدـم  ىلع  ضرع  ملعم 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكهيجوت  امف  كلذ  هبشأ  ام  نيقوفتملل و  زئاوج  بالطلا و  ءارقفل  مايألا 

ظفح3- عمتسأ  لمعلا ؟  صالخإ  نوكي  فيك 

ةفآ4- لك  نم  صلختلا  ةـيفيك  ىنعملا و  حيـضوت  وجرن  قرف  كانه  ناك  اذإ  بجعلا و  رخافتلا و  ءاليخلا و  رورغلا و  ربكلا و  نيب  قرف  كاـنه  لـه 
ظفح عمتسأ  ةيقلخلا ؟  تافآلا  هذه  نم 

ظفح5- عمتسأ  نيعفان ؟  نيباتك  وأ  باتكب  افقو  يرجن  نأ  نكمي  له 

ظفح6- عمتسأ  ثيدح ؟  وه  له  الهس و  تئش  اذإ  نزحلا  لعجت  كنإف  الهس  هتلعج  ام  الإ  لهس  مهللا ال  لوق :  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  مهتيعدأ ؟  يف  نوعدي  اذامبف  ةروثأملا  ةيعدألا  نم  ظفحن  ةماعلا ال  ضعب  لوقي 

344b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 557  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مثإ ؟  اهيلع  له  هسبلت  مل  اذإ  بجاو و  ةأرملل  رامخلا  له 

عمتسأ2- حيحص ؟  لوقلا  اذه  لهف  دمحم  رون  نم  قلخ  مدآ  نأ  رون و  نم  قلخ  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  ادمحم  نأب  لوقي  ةوخإلا  ضعب  نم  تعمس 
ظفح
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ثيح3- دلوملاب  لافتحالا  مكح  امف  حئادملاب  اوتأ  هب و  اولفتحا  دـلوملاب و  اوتأف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نوبحي  مهنأ  سانلا  ضعب  معزي 
ظفح عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلل  بح  هنأب  نومعزي 

ظفح4- عمتسأ  همكح ؟  امف  ةالصلا  يف  وه  ةليمج و  ةجوز  ينقزرا  مهللا  صخشلا :  لوق 

ظفح5- عمتسأ  ءاضق ؟  اهيلع  لهف  اهلمح  ببسب  يضاملا  ناضمر  يف  ترطفأ  ةأرما 

ظفح6- عمتسأ  نيمدعملا ؟  ءارقفلل  مأ  نينيدملل  عفدت  نأ  هيف  لضفألا  له  ةاكزلا  عفد 

ظفح7- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  له  برغتسم  ءيش  وأ  نزحم  ثداح  وأ  ربخ  عامس  دنع  سانلا  ضعب  هلوقي  ميحر )  بر  نم  الوق  مالس  ىلاعت (  هلوق 

ظفح8- عمتسأ  ملعلا ؟  بتك  ةءارقب  مأ  نآرقلا  ظفحب  أدبي  له  ملعلا  بلاط 

؟ 9- مأ ال ةبوتلا  هذه  لبقت  لهف  هللا  ىلإ  بوتي  نأ  ةيـصعملا  هذـه  لعف  نم  ىهتنا  اذإ  هنأب  تقولا  سفن  يف  ىون  ةيـصعم و  لعفي  نأ  ىون  صخش 
ظفح عمتسأ 

ةفيفخ10- تاوصألا  هذـه  نوكت  انايحأ  تاوصأ و  نايحألا  ضعب  يف  طقف  امنإ  ةـحئار و  اهبحاصي  تازاغلا ال  هذـه  نكل  تازاـغلاب و  باـصم  صخش 
لبق أضوتي  نأ  هل  زوجي  مأ  اهتقو  لخد  اذإ  ةالـص  لكل  ءوضولا  همزلي  له  كلذـك  ناك  اذإ  ةالـصلا و  لطبت  ءوضولا و  ضقنت  تازاغلا  هذـه  لـهف 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  تقو 

ظفح11- عمتسأ  هوركم ؟  ءوضولا  ءانثأ  مالكلا  له 

يف12- اهيلع  اذام  رجفلا  وأ  ءاشعلا  وأ  برغملا  وأ  رـصعلا  تقو  ترهط  نإ  يلـصت و  نأ  اهيلع  اذامف  رهظلا  تقو  ضيحلا  نم  ةأرملا  ترهط  اذإ 
ظفح عمتسأ  تاولصلا ؟  ءاضق 

345a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( 441  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- نيروجأم اذه  يف  مكحلا  امف  لافطأ  هنم  ةجوزلا  بجنت  مل  نآلا  ىتحو  مارح  سولف  نم  ًالزنم  نكـسو  مارح  سولف  نم  جوزت  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ 

ظفح2- عمتسأ  نآرقلاب ؟. )  نغتي  مل  نم  انم  سيل  ثيدح (  ىنعم  ام 

ظفح3- عمتسأ  ةليضفلاو ؟.  ةليسولا  نيب  قرف  كانه  له 

؟. 4- ةلحرملا هذه  لثم  يف  لفطلا  هيجوت  نوكي  فيكو  لفطلا  ةيسفن  ىلع  برضلا  اذه  رثؤي  لهو  ريغـص  وهو  أطخأ  اذإ  لفطلا  برـض  زوجي  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  اهنم ؟.  صلختلا  فيكو  روص  اهيف  دجوي  يتلا  سبالملا  لفطلا  سابلإ  زوجي  له 

ظفح6- عمتسأ  توملا ؟.  دعب  ثعبلاب  بذك  نم  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  ىزعملا ؟.  لوقي  اذامو  يزعملا ،  لوقي  اذام 

ظفح8- عمتسأ  ًاروحس ؟.  ىمسي  ءاملا  ىلع  روحسلا  يف  راصتقإلا  له 

ظفح9- عمتسأ  اههجو ؟.  ىلع  ليمجتلا  قيحاسم  عضت  نأ  ةملسملا  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  اهرادقم ؟.  امو  نيكاسم ،  ةرشعل  نيميلا  ةرافك  ءاطعإ  طرتشي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةمئاص ؟.  يهو  قيرلا  علب  زوجي  له  هدودح  نع  دادزي  قيرلا  علب  دنعف  مايأ  ةثالث  رهش  لك  نم  موصأ  انأ 

يف12- الإو  اهعيمج ،  تاعكرلا  يف  نآرقلا  نم  رسيتام  ةءارق  زوجي  له  تاعكر  عبرأ  كلذ  دعبو  تاعكر  عبرأ  رهظلا  لبق  يلـصت  اهنأب  ًاضيأ :  لوقت 
ظفح عمتسأ  نييلوألا ؟.  نيتعكرلا 

ظفح13- عمتسأ  ثيداحألا ؟.  نم  سيل  هنأب  انقيت  اذإ  كلذ  لوقن  نأ  زوجي  لهو  ءاعد  يه  له  هتامش ،  مهللا ال  ةرابع  ًاضيأ :  لوقت 
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ظفح14- عمتسأ  ًاليلق ؟.  هنع  اولعي  وأ  نيقفرملا  ىلإ  لصي  ةأرملل  ةبسنلاب  ريصقلا  مكلا  سبل  مكح  ام 

345b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 461  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

وأ1- وه  أرقي  نيلصملا  ىلإ  تفتلي  نأ  لبق  هتالص و  نم  يهتني  مامإلا و  ملسي  امدعب  برغملا  رجفلا و  ةالـص  ةصاخ  ةالـصلا  ماتخ  يف  ةداع  اندنع 
ىلإ نيلصملا  يقاب  اذك  هيلع و  لص  مهللا  هرس  يف  أرقي  مث  خلا  يبنلا ... ىلع  نولصي  هتكئالم  هللا و  نإ  ةءارقب  الثم  نيلـصملا  دحأ  وأ  نذؤملا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقي ال  مث  ريبكتلا  ديمحتلا و  حيبستلا و  مث  طقف  يـسركلا  ةيآ  أرقي  كلذ  دعب  ابيرقت و  ةئاملا  ىلإ  لصي  دق  ددـع 
ماتخ يف  هماقم  ماق  نم  وأ  مامإلا  نأ  املع  ارـس  نيلـصملا  عيمج  اذـك  هيدـي و  اعفار  هتوص  ىلعأب  وعدـي  مث  هل  كيرـش  هدـحو ال  هللا  الإ  هلإ  ـال 
ظفح عمتسأ  عرشلا ؟  يف  دراو  ةيفيكلا  هذهب  ةالصلا  ماتخ  لهف  ارس  ءاعدلا  ىلع  نونمؤي  وأ  ارس  نوعدي  نيلصملا  ةيقب  امأ  ارهج  وعدي  ةالصلا 

نأ2- ملعلا  لهأ  ضعب  ركذ  دق  لوألا و  ناذألا  يف  بيوثتلا  تديق  ثيداحأ  تءاج  دـقف  ةـلدألا  ركذ  عم  ريخألا  يف  مأ  لوألا  ناذألا  يف  بيوثتلا  له 
ةدعاقلا ليوأتلا و  اذه  ىلع  ليلدلا  امف  ةماقإلا  وه  يناثلاب  دارملا  تقولا و  ءادتبا  دـنع  ةـنذئملا  يف  لاقي  يذـلا  ناذألا  وه  لوألا  ناذألاب  دارملا 

ظفح عمتسأ  ةيوق ؟  نئارقلا  تناك  اذإ  الإ  ليوأتلا  ىلإ  راصي  هنأ ال 

ظفح3- عمتسأ  ءوضولا ؟  ديعي  نأ  هيلع  له  ةعامجلا  ةالص  يف  دوجسلا  يف  ناسنإلا  مان  اذإ  له 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  ءاشعلا  رصعلا و  ءادأل  تقو  ليللا  فصن  دعب  و  سمشلا ) رارفسإ  رارفسإلا ( دعب  نوكي  له 

ظفح5- عمتسأ  اهب ؟  لمعلا  اهملعت و  بجي  يتلا  لئاسملا  يهام 

ظفح6- عمتسأ  طقف ؟  هجولا  ىلع  نيديلا  رارمإ  درجم  مأ  بيطلا  ديعصلاب  هجولا  عيمج  ميمعت  مميتلا  دنع  هجولا  حسم  يف  طرتشي  له 

اهنكل7- ةايحلا و  ديق  ىلع  اهنأب  ملعلا  عم  يتدلاو  نع  ةرمع  يدؤأ  نأ  ديرأ  ترمتعا و  جحلا و  ةـضيرف  تيدأ  يلع و  هللا  معنأ  دـقل  لوقي :  لئاس 
يخأ يطعأ  وأ  ةرمعلا  يدؤأ  لهف  ةرمعلا  يف  هقفنأ  فوس  يذلا  غلبملا  اذـه  ىلإ  جاتحي  خأ  يل  كلذـب و  مايقلا  عيطتـست  نسلا و ال  يف  ةريبك 

ظفح عمتسأ  غلبملا ؟  اذه 

ددسي8- نأ  ىلع  مويلا  كلذ  يف  نزوي  ابهذ  فالآ  ةسمخ  يقابلا  غلبملاب  نهر  الاير  فالآ  ةثالث  ادقن  عفد  الاير و  فالآ  ةـينامثب  ابهذ  صخـش  ىرتشا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  لحملا  بحاص  قح  نم  حبصي  بهذلا  نإف  ددحملا  دعوملا  يف  ددسي  مل  اذإ  اهيلع و  قفتم  ةدم  يف  غلبملا 

يف9- جورخلا  موي  لوصولا و  موي  لخدي  له  ةدملا و  كلت  باسح  نوكي  رصقلل  ةنيعم  ةدم  كانه  تناك  اذإ  له  رـصقلا و  ةالـص  ماكحأ  نايب  وجرن 
ظفح عمتسأ  رصقلا ؟  ةدم 

رجفلا10- عولط  ىلإ  مايقلا  رمتسي  دجـسملا و  يف  باوثلا  لكألا و  عيزوت  قئاقدب و  برغملا  ةالـص  دعب  مايقلاب  كلذ  ردقلا و  ةليل  ييحن  انتدلب  يف 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  هذه  مكح  امف 

ظفح11- عمتسأ  هتين ؟  نسح  ىلع  لهاجلا  ةعدبلا  بحاص  ىزاجي  له 

346a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 377  )  ( 308  ) 

 :- تايوتحملا  

ةملكلاب1- دوصقملا  ام  ءامـسلا )..  يف  اهعرف  تباث و  اهلـصأ  ةبيط  ةرجـشك  ةـبيط  ةـملك  الثم  هللا  برـض  فيك  رت  ملأ  ىلاعت (  هلوق  يف  درو 
ظفح عمتسأ  ةبيطلا ؟  ةرجشلا  ةبيطلا و 

ظفح2- عمتسأ  هتيفيك ؟  ام  عرشلا و  ناسل  يف  يحولا  وهام 
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عمتسأ3- كلذ ؟  ىنعم  امف  ةلهألا )  خافتنا  هلوق (  حيحصلا  ثيدحلا  يف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  اهب  ربخأ  يتلا  ةعاسلا  تامالع  نم 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  مونلا ؟  بادآ  يهام 

ظفح5- عمتسأ  ةدابعلا ؟ )  خم  ءاعدلا  ثيدحلا (  اذه  ةحص  ام 

ظفح6- عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  تافص  يهام 

ظفح7- عمتسأ  اهسبل ؟  يف  تاعاسلا  وأ  بهذلا  مالقأ  لامعتسا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  سردلا ؟  ةيادب  دنع  ةروبسلا  ىلع  ةلمسبلا  ةباتك  مكح  ام  ميركلا و  نآرقلا  نم  تايآ  قيلعت  وأ  رادجلا  ىلع  نآرقلا  ةباتك  مكح  ام 

كلذ9- ىنعم  له  فحزلا )  نم  اراف  ناك  ول  هبنذ و  هل  هللا  رفغ  هيلإ  بوتأ  مويقلا و  يحلا  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هللا  رفغتـسأ  لاق  نم  ثيدـح (  درو 
ظفح عمتسأ  رئابكلا ؟  يف  لخدي  هنأ 

لـسغ10- كلذ و  نم  ءوضولا  زوجي  لهف  ليللاب  بالكلا  اهنم  برـشت  نيتلقلا و  نم  لقأ  يه  منغلا و  اهنم  برـشت  ءالخلا  يف  ءاملل  ضاوحأ  انيدل 
ظفح عمتسأ  ايموي ؟  ددجتي  ءاملا  نأ  مغر  اهنم  سبالملا 

ظفح11- عمتسأ  لسغلا ؟  بجي  مأ  اهنم  طقف  ءوضولا  بجي  له  ىلوألا  لمحلا  ةرتف  يف  ةأرملا  نم  لزني  يذلا  مدلا  مكح  ام 

346b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 356  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  لمعلا  اذه  له  رجفلا  ةالص  دعب  هولتأ  رصعلا  ةالص  دعب  هلمعتأ  يذلا  ةطرشألا و  نم  نآرقلا  ملعتأ  انأ 

تاولصلا2- نم  اهريغ  ديعلا و  ةالـص  فوسكلا و  فوسخلا و  ةالـص  له  نيدلا و  نم  هملعتن  نأ  بجي  يذلا  وهام  هلك و  نيدلا  ملعتن  نأ  بجي  له 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اهملعتن  نأ  بجي 

مامأ3- دجـسملا  نأ  املع  يلـصأ  بهذأ و  ةالـصلا و  ماقت  ىتح  وعدأ  لزنملا و  يف  ةضيرفلا  لبق  يتلا  ةلفانلا  يلـصأ  نأ  زوجي  له  لوقي :  لئاس 
ظفح عمتسأ  يلزنم ؟ 

ظفح4- عمتسأ  نيدلا ؟  ءاضقل  لاقي  يذلا  ءاعدلا  وهامف  لاير  فلأ  نوسمخ  يلاوح  نويد  هيلع  لجر 

ظفح5- عمتسأ  حيحص ؟  وه  له  ثيدحلا و  اذه  حيضوت  مكنم  وجرن  هدحو  ةالفلا  بكار  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نعل  ثيدحلا  يف 

؟ 6- مهعم لكأن  مهسلاجن و  مهيلع و  ملسن  نأ  انل  لحي  له  ةالـصلا  اوكرت  الإ  ةالـصلاب و  مهرمأي  نم  وأ  ةعامج  اودجو  اذإ  الإ  نولـصي  ةوخإ ال  انل 
ظفح عمتسأ 

ظفح7- عمتسأ  هب ؟  لعفت  اذام  مأ  رعشلا  اذه  قرحت  نأ  اهل  زوجي  لهف  طشملا  يف  رعش  طيشمتلا  دعب  ىقبي  هنإف  اهرعشل  ةأرملا  طيشمت  دنع 

ظفح8- عمتسأ  اعرش ؟  زئاج  اذه  لهف  لزنملا  اذه  هلوزن  ةبسانمب  براقألا  اعد  ةلفح و  ماقأ  مث  اديدج  اتيب  ناسنإلا  لزن  اذإ 

؟ 9- رتولا ىـضقي  له  لعفأ و  اذامف  رتولا  تركت  رجفلا و  ةالـص  تقو  يف  الإ  حـصأ  مل  يلايللا  ىدـحإ  يف  نكل  ليللا و  رخآ  ىلإ  رتولا  كرتأ  اـنأ 
ظفح عمتسأ 

يذلا10- الح و  اهل  دجأ  مل  يتلا  هيف و  ينبجعت  مل  ةريثك  لاصخ  ببسب  هبحأ  نأ  يجوز و  عم  شياعتأ  نأ  عطتسأ  مل  نيرهش و  ةنس و  ذنم  تجوزت 
سكعلا ىلع  لجر  يأ  اهانمتي  يتلا  ةحلاصلا  ةجوزلا  نوكأ  نأ  يل و ال  اجوز  نوكي  نأ  هعم و ال  شياعتأ  نأ  عطتـسأ  مل  نآلا  ىتح  يننأ  ينبذعي 

هعم ربصأ  نأ  تلواح  نكل  هقيطأ و  هبحأ و ال  نأ  يتالواحم  مغر  عيطتـسأ  نكل ال  ةنيدتم و  انأ  اهانمتأ و  يتلا ال  ةيـصاعلا و  ةجوزلا  هل  نوكأس 
تـسل انأ  هقح و  يف  بونذـلا  فرتقأسف  ربصأ  هعم و  شيعأ  نأب  يل  متلق  ولف  ءيـش  ريغتي  مل  نيرهـش و  ةنـس و  يجاوز  ىلع  ىـضم  دـقو 

ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟  وهام  لافطأب و  قزرن  مل  اننأب  ةصاخ  قالطلا و  بلطأ  لهف  لجرلا  اذه  لمحتأ  نل  بونذلا و  كلت  ىلإ  ةجاحب 

نحن11- اننكل و  دحاو و  موي  ةدمل  ةنيدملا  ىلإ  انبهذ  ةرمعلا  نم  ءاهتنالا  دـعب  ةرمعلا و  كسانم  ءادأل  يتجوز  انأ و  تبهذ  يـضاملا  ماعلا  يف  يننإ 
ةرم ةـكم  ىلإ  ةدوعلا  يف  نحن  مأ ال و  مرحن  له  فرعن  ـال  اـننأ  ثيح  ىرخأ  ةرم  مرحن  مل  يعاـمجلا و  لـقنلا  اـنبكر  ةـنيدملا  نم  ةدوعلا  يف 
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ظفح عمتسأ  ءيش ؟  انيلع  لهف  ىرخأ 

ضعب12- يف  دجـسملا  جراخ  ةالـصلا  زوجي  هنأب  ءابطخلا  ضعب  دافأ  هنأ  عم  برغملا  ةالـص  لثم  رحلا  تقو  يف  دجـسملا  جراـخ  ةالـصلا  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  تالاحلا ؟ 

347a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 424  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ملسملا ؟  دبعلا  ىلع  قافنلا  رطخ  وهام 

ظفح2- عمتسأ  ىقثولا ؟  ةورعلا  يهام 

ظفح3- عمتسأ  ةحرضألا ؟  لوح  فوطي  نم  كانه  ىتوملا و  نم  هللا  ريغ  وعدي  مامإ  ءارو  ةالصلا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ةعيرشلا  يف  ناسحإلا  وهام 

ظفح5- عمتسأ  مسقي ؟  نأ  دعب  ضفرلا  مكح  امف  ماعطلا  هدنع  لوانتأ  نأ  ناوخإلا  ضعب  فلحي 

ظفح6- عمتسأ  اهريغ ؟  نيدلا و  رمق  نيدلا ،  ييحم  نيدلا ،  سمش  ءامسألا :  هذهب  يمستلا  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  هللا ؟  ءامسأ  نم  يفحلا  له 

نيناذأ8- لك  نيب  لاق (  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  مهتجح  نيتعكر و  نولـصي  نوموقي  لوألا  ناذألا  نذأ  اذإ  مرحلا  يف  نيلـصملا  ظحالأ 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  نولوقت  امف  ةالص ) 

ظفح9- عمتسأ  فرصتي ؟  فيك  ةمرحم  وأ  ةزئاج  ريغ  ةقيرط  ةعلسلا  اهيف  تمت  يتلا  ةقيرطلا  نأ  هل  نيبت  طيسقتلاب و  ةعلس  صخش  ىرتشا  اذإ 

مايـصلا10- نم  اهوعنم  ءابطألا  نأ  عم  تماص  اهـسفن و  ىلع  تلماحت  سماخلا  ماعلا  ءاج  امدنع  تاناضمر و  عبرأ  مصت  مل  بلقلاب و  ةضيرم  اهنأب 
؟  ةرافكلا اهنع  طقـست  له  اهنع و  موصلا  طقـسي  لهف  اهفرظل  ارظن  موصلا  ماعطإلا و ال  عيطتـست  ـال  ادـج و  ةريقف  ةـميتي و  اـهنأب  لوقت  و 

ظفح عمتسأ 

ظفح11- عمتسأ  ءاعدلا ؟  نوكي  فيك  لفط  لجر و  تيم  نم  رثكأ  ىلع  انيلص  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  نيتبطخ ؟  نوكت  نأ  مزلي  له  كلذ و  دعب  مأ  ةالصلا  لبق  يه  له  ءاقستسالا  ةبطخ 

ظفح13- عمتسأ  اضيأ ؟  بلقي  ءادرلا  ماقم  موقي  ةمامعلا )  وأ   ) غامشلا له  ءاقستسالا و  ةالص  يف  ءادرلا  بلقي  ىتم 

ظفح14- عمتسأ  محرلا ؟  ةلص  لجأ  نم  بذكلا  زوجي  له 

ظفح15- عمتسأ  ةرخآلا ؟  ايندلا و  يف  وجني  يكل  نمؤملا  ناسنإلا  اهب  ىلحتي  يتلا  تافصلا  يهام 

ظفح16- عمتسأ  اذه ؟  يفكي  له  نيرهش  لك  يف  الإ  نآرقلا  متخي  ناك ال  اذإ  نآرقلل  ظفاحلا 

347b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.31  ) ( 371  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

عمتسأ1- ريـسافتلا ؟  بتك  يف  دوجومب  سيل  ام  مهريغل و  فشكني  ام ال  نآرقلا  رارـسأ  نم  مهل  فشكنت  ءايلوألا  نيحلاصلا و  نأ  حيحـص  لـه 
ظفح

ظفح2- عمتسأ  يوغبلا ؟  ريسفت  يف  مكيأر  ام 
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ظفح3- عمتسأ  ةحتافلا ؟  ةروس  نم  ةيآ  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  له 

ظفح4- عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  له  ءاسنلل  ةبسنلاب  رفاظألا  ةلاطإ  مكح  ام 

عمتسأ5- هنع ؟  ىهن  ام  كرت  هب و  هللا  رمأ  ام  لعف  يه  له  ةـيآلا  يف  ةدوصقملا  ةـبحملا  يهام  هلل )  ابح  دـشأ  اونمآ  نيذـلا  و  ىلاعت (  هللا  لاـق 
ظفح

يف6- ةأرملا  عم  هذه  كتنبا  نفدأ  روضحلا  يل  لاقف  ةأرما  ةزانج  تدـجو  روبقلا  ىلإ  تيتأ  امدـنع  رهـشأ و  ةـثالث  رمعلا  نم  غلبت  ةـنبا  يل  تيفوت 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  له  اهتنفدف  دحاو  ربق 

اهتافو7- أبنب  تملع  امدنع  عقوملا و  دعب  لمعلا و  فورظل  ارظن  ةافولا  دـنع  اهدـنع  نكأ  مل  اهدالوأ و  عم  ربلا  يف  نكـست  يتلا  يتدـلاو  تيفوت 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  اهنفد  نم  موي  يناث  ربقلا  دنع  اهيلع  تيلص  تملسف و  مويب  يلوصو  لبق  اهونفد  دق  مهتدجوف  تبهذ 

ظفح8- عمتسأ  اهب ؟  ناميإلا  مكح  ام  ناميإلا و  ناكرأ  يهام 

ظفح9- عمتسأ  ناينبلا ؟  دودح  نم  جورخلا  كلذ  يف  طرتشي  هنأ  مأ  ناينبلا  رداغي  نأ  لبق  رفسلا  صخرب  صخرتي  نأ  رفسلا  ىون  نمل  زوجي  له 

348a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 425  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

ضعب1- يف  ماحدزا  كانه  نأب  ملعلا  عم  رورملاب  هل  حمـسأ  لهف  صخـش  يماـمأ  نم  رم  رخآ و  ناـكم  يأ  يف  وأ  دجـسملا  يف  يلـصأ  تنك  اذإ 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  يف  نكامألا 

ظفح2- عمتسأ  اهددع ؟  مك  فرعأ  يضاملا و ال  يف  ينتتاف  يتلا  تاولصلاب  لعفأ  اذام 

هيلع3- تيرتفا  باشلا و  اذـه  تهرك  براقألا  سانلا و  ضعب  نم  ريثأتب  ةريـصق و  ةرتفب  جاوزلا  دـعب  ةريغـص و  يه  باش و  نم  تجوزت  ةاـتف 
قالطلا اهجوز  تلأس  ةأرما  اميأ  ثيدحلا (  اهيلع  قبطني  لهف  تلعف  ام  ىلع  ةمدان  يه  اهقلط و  اهدعب  قالطلا و  هنم  بلطت  تناك  بيذاكألا و 

ظفح عمتسأ  ةنجلا ؟ )  ةحئار  اهيلع  مارحف  سأب  ريغ  نم 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  زئاج  ريسفتلا  كلذب  داقتعالا  مالحألا و  ريسفت  له 

ظفح5- عمتسأ  ءوضو ؟  نود  ىنسحلا  هئامسأب  هللا  ركذ  مونلا و  دنع  نيتذوعملا  صالخإلا و  يسركلا و  ةيآ  ةءارق  زوجي  له 

يف6- رويطلا  ديـص  نإ  اولاق  ناوخإلا و  ضعب  انيلع  ضرتعا  اليل و  اطقلا  اهل  لاقي  رويطلا  عاونأ  نم  عون  ديـصب  موقن  بابـشلا  نم  ةعومجم  نحن 
ثيدحلا اذه  ةحص  ىدم  ام  اليل و  اهراكوأ  يف  رويطلا  ديص  مكح  امف  اليل )  اهراكوأ  يف  رويطلا  اوتأت  ال  ثيدحب (  نيلدتـسم  مرحم  اليل  اهراكوأ 

ظفح عمتسأ   ؟

ظفح7- عمتسأ  رطعتلا ؟  ةلاح  لثم  كلذ  يف  ةلاحلا  له  اهتيب  نم  تجرخ  ةأرملا و  ترخبت  اذإ  مكحلا  ام 

نيثالثو8- اثالث  هللا  ربكأ  نيثالثو و  اثالث  هللا  دمحأ  ةرم و  نيثالثو  اثالث  حبسأ  ةرم و  نيثالثو  اثالث  هللا  رفغتسأ  ةالصلا  نم  يئاهتنا  دنع  لوقت :  ةلئاس 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  كلذ  يف  لهف  ةرم  نيثالثو  اثالث  هللا  الإ  هلإ  لوقأ ال  و 

ظفح9- عمتسأ  ةيدقنلا ؟  تالمعلا  يف  ةراجتلا  مكح  ام 

مكحلا10- اذه  له  ءوضولا و  هيف  ضقتنا  يذلا  طوشلا  نم  أدبي  مأ  ةـيادبلا  نم  فاوطلا  دـيعي  نأ  هيلع  بجي  له  فاوطلا  يف  هءوضو  ضقتنا  لجر 
ظفح عمتسأ  ةورملا ؟  افصلا و  نيب  يعسلا  ىلع  قبطني 

ظفح11- عمتسأ  لجرلل ؟  ةبسنلاب  لجرلا  ةروع  كلذك  ةأرملا و  عم  ةأرملا  ةروع  دح  يهام 

ظفح12- عمتسأ  تاقدصلا ؟  ةينب  دجاسملا  ىلإ  ماعطلا  راضحإ  مكح  ام 

ظفح13- عمتسأ  دحاو ؟  ىنعمب  امه  له  ردقلا و  ءاضقلا و  وهام 

ظفح14- عمتسأ  ىمسي ؟  له  هنع و  قعي  له  نيموي  الإ  شيعي  يذلا ال  لفطلا  كلذك  اتيم و  دلوي  يذلا  لفطلا  له 

عفدأ15- نأ  يل  زوجي  له  بوث  ءارش  نآلا  لداعي  ام  يواسي  ناك  هتقو  يف  نكل  ائيـش و  يواسي  نآلا ال  طيـسب  غلبم  وه  ىفوتم و  لجرل  نيد  يلع 
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ظفح عمتسأ  هنع ؟  هب  قدصتأ  مأ  هئانبأ  دحأ  ىلإ  غلبملا  اذه 

انأ16- ةرابعب  كدبع  انأ  ةرابع  لدبتـست  ةأرملا  له  خلا  كدـبع ..  انأ  ينتقلخ و  تنأ  الإ  هلإ  يبر ال  تنأ  مهللا  درو  يذـلا  رافغتـسالا  ديـس  ءاعد  يف 
ظفح عمتسأ  كتمأ ؟ 

ناريجلا و17- هل  ىعدي  نيعبرألا و  ةمارك  ىمـسي  رئاطفلا و  حلبلا و  نم  ماعطلا  اهل  عنـصي  اموي  نيعبرأ  ءاسفنلا  ةأرملا  لمكت  امدنع  ةداع  اندـنع 
ظفح عمتسأ  ةعدب ؟  لمعلا  اذه  له  ناريجلا  ىلع  عزوي  وأ  لهألا 

348b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 522  )  ( 436  ) 

 :- تايوتحملا  

يهنأ1- ىتح  كانه  ميقأ  عبني و  ةـنيدم  يف  يلمع  ىلإ  رهـش  لك  رفاسأ  رحبلا  عبني  ةـنيدم  يف  لمعأ  اهيف و  ميقم  اـنأ  ميـصقلا و  يف  نكـسأ  اـنأ 
مك ملعأ  اهنع و ال  صقني  انايحأ  مايأ و  ةعبرأ  نع  انايحأ  دـيزت  يتماقإ  ةدـم  نأب  املع  ميـصقلاب  يلهأ  ىلإ  تعجر  يتمهم  تهتنا  ىتمف  يـضرغ 

ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  ينمزلي  اذامف  كانه  ميقأ 

ظفح2- عمتسأ  مالسإلا ؟  يف  نزاوتلا  لادتعالا و  نوكي  فيك 

ظفح3- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ديشانألا  ىلإ  عامتسالا  مكح  ام 

ظفح4- عمتسأ  مايأ ؟  ةثالث  قوف  ةجوزلا  رجه  مكح  ام 

أكتأ5- لب  سولجلا  عيطتـسأ  ينأ ال  ثيح  نيتدجـسلا  نيب  يـسولج  قيعي  اذه  لصافملا و  يف  ةصاخ  ةمئاد و  ةفـصب  يلجرأ  يف  ملأ  يدـنع  دـجوي 
ظفح عمتسأ  ننسلا  يف  لعفأ  كلذك  يسرك و  ىلع  سلجأ  يلجر و  دمأ  ينإف  نيتداهشلا  سولج  امأ  نيديلا  ىلع 

ظفح6- عمتسأ  هجولا ؟  لسغ  ءانثأ  مأ  هجولا  لسغ  دعب  نوكي  ةيحللا  ليلخت  له 

ظفح7- عمتسأ  نيديلا ؟  عفر  اهيف  عرشي  يتلا  نطاوملا  يهام  ةالصلا و  دعب  ءاعدلا  يف  نيديلا  عفر  عرشي  له 

اموي8- نيرشع  نم  براقي  ام  اهعم  رمتسي  ثيح  ابيرقت  نيتنس  ذنم  ةيرهشلا  ةرودلا  يف  ةلكـشم  اهدنع  ماع  نيثالثو  عبـس  رمعلا  نم  غلبت  ةأرما 
رمتـست نايحألا  ضعب  الماك و  اموي  رمتـست  نايحألا  ضعب  يف  اموي  فقوتت  اموي و  لزنت  ةردـك  لزنت  ىلوألا  مايألا  يف  اموي  نيرـشعو  نينثا  وأ 

اذه و اهل  ثدح  يـضاملا  ماعلا  ناضمر  يف  اذكه و  ةردك و  ىلإ  دوعي  ثالث  وأ  نيموي  دـعب  مث  رمحأ  مد  لزني  ةريخألا  مايألا  يف  مث  مويلا  فصن 
ظفح عمتسأ  البقتسم ؟  اهتالص  يدؤت  فيك  رهشلا و  اذه  نم  هتماص  ام  ءاضقلا  اهيلع  بجي  مأ  ةحيحص  اهتالص  اهمايص و  لهف  اهمايص  تمت 

ظفح9- عمتسأ  يعرشلا ؟  باجحلا  ةبجحتم  ةأرملا  يلئاع و  طسو  يف  جوزلا  خأ  عم  ةجوزلا  سولج  زوجي  له 

هللا10- ىلإ  تبات  اهلمع و  ىلع  اديدش  امدن  تمدن  اهنكل  لمحلا و  يف  اهرك  ادمع  لمحلا  تطقسأ  لقأ و  وأ  يناثلا  رهشلا  يف  الماح  تناك  ةأرما 
ظفح عمتسأ  نآلا ؟  اهنم  بولطملا  ام  كلذ و  يف  ةرافك  اهيلع  لهف  ادالوأ  تبجنأ  كلذ  دعب  و 

زوجي11- له  مث  هل  اهبهأ  ىفوتملا  يدلاول  ىرخأ  ةرمعب  مرحأ  نأ  ةرمعلا  نم  للحتأ  نأ  دعب  يل  زوجي  لهف  يل  ةرمع  ءادأل  ةكم  ىلإ  بهذأ  نأ  ديرأ 
ظفح عمتسأ  دحاو ؟  تقو  يف  تارمع  ثالث  ينعي  يتدلاول  ىرخأ  ةرمعب  مرحأ  نأ  يدلاو  ةرمع  نم  للحتأ  نأ  دعب 

ظفح12- عمتسأ  ءاعدلا ؟  لضفأ  وهام  دوجسلا و  يف  ةدراولا  ةيعدألا  ضعب  يهام 

ظفح13- عمتسأ  ةالصلا ؟  نيلصي  لوألا  ناذألا  عامس  دنع  ءاسنلا  نأب  املع  اهتقول  لوخد  ربتعي  ةالصلل  دجسم  برقأ  يف  لوألا  ناذألا  له 

349a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 390  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  
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ظفح1- عمتسأ  لج ؟  زع و  هلل  ايلو  ملسملا  نوكي  فيك  هللا و  ءايلوأ  تافص  يهام 

يهام2- حيـضوتلا  عم  ةعدب  نوكت  نأ  عقوتن  دق ال  يتلا  عدبلا و  ىلع  ةشاعملا  ةايحلا  عقاو  نم  ةلثمأ  انل  اوبرـضت  نأ  خيـشلا  ةليـضف  مكنم  بلطأ 
ظفح عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ةمألا  ىلع  اهرارضأ  ام  ةعدبلا و 

ظفح3- عمتسأ  حيضوتلا ؟  عم  هللا  الإ  هلإ  طورش ال  يهام 

ظفح4- عمتسأ  الثم ؟  برغملا  ةنس  وأ  ةيلبقلا  رهظلا  ةنس  عم  ءوضولا  ةنس  ةالص  حصي  له 

ظفح5- عمتسأ  مالحألا ؟  ريسفت  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  ةروص ؟  هجو و  لمكأ  ىلع  اهبجاو  يدؤت  يتلا  ةملعملل  ءاعدلا  مكح  ام 

اهنم7- ةيمالسإ  راعشأ  درجم  اهنأ  ملعلا  عم  ةماعلا  دنع  اهمكح  يف  فالخلا  عوقول  اهنع  لاؤسلا  ةرثكل  ةيمالسإلا  ديشانألا  ىلإ  عامتسالا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةفداهلا ؟  عيضاوملا  نم  كلذ  ريغ  ىلإ  ناسنإلا  ةياهنب  ريكذتلا  ةسامحلا و  رعش 

349b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 408  )  ( 263  ) 

 :- تايوتحملا  

املع1- يمراحم  نيب  يننأ  ول  دادحلا و  ةرتف  لاوط  يـسأر  رعـش  ةيطغتب  ةـمزلم  انأ  لهف  عبارلا  رهـشلا  يف  لماح  يجوز و  ىلع  ةداح  ةأرما  انأ 
ظفح عمتسأ  يدلاو ؟  تيب  يف  دادحلا  ةرتف  يضقأ  ينأ 

ظفح2- عمتسأ  اهجارخإ ؟  بجي  له  نذألا  يف  ظورقلل  ةبسنلاب 

عمتسأ3- ىفوتملا ؟  نالف  وأ  ىفوتملا  يجوزل  كلذ  باوث  لعجا  مهللا  ربكأ  هللا  هللا و  ـالإ  هلإ  ـالو  هلل  دـمحلاو  هللا  ناحبـس  لوقأ  نأ  زوجي  لـه 
ظفح

ظفح4- عمتسأ  عوطتلا ؟  ةالص  وأ  ةضيرفلا  مايص  يف  ةينلاب  ظفلتلا  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  ةلماعم ؟  يأ  وأ  ءارش  وأ  عيب  يف  ءاوس  هعم  لماعتت  يذلا  لجرلا  ىلع  مالسلا  ةأرملا  ءاقلإ  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  نآرقلا ؟  ةوالت  دنع  ةصاخ  ةسلج  كانه  له 

ظفح7- عمتسأ  ايسان ؟  نآرقلا  نم  تايآ  دوجسلا  وأ  عوكرلا  يف  يلصملا  أرق  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  ءوضولا ؟  هيف  طرتشي  له  ركشلا و  دوجس  ةيفيك  يف  احيضوت  ديرأ 

ظفح9- عمتسأ  تاولصلا ؟ )...  هلل و  تايحتلا  دهشتلا (  يف  انلوق  ىنعم  ام 

ظفح10- عمتسأ  ةقدصلاك ؟  يه  له  ةيدهلا و  ءادهإ  يف  ناسنإلا  رجؤي  له 

ظفح11- عمتسأ  هب ؟  لستغي  نأ  دارأ  اذإ  نآرقلا  هيف  أرق  يذلا  ءاملاب  ناسنإلا  لعفي  فيك 

؟ 12- يفـشت اهنأب  نومعزي  سانلا و  ضعب  اهلمعي  ىرخأ  قرطب  نيعلا  نم  يوادتلا  زوجي  له  نيعلاب و  بيـصأ  نمل  لمعت  ةيعرـش  ةيقر  كانه  له 
ظفح عمتسأ 

ظفح13- عمتسأ  دمحم ؟  وأ  هللا  ظفل  هيلع  شوقنملا  هريغ  وأ  بهذلا  سبل  مكح  ام 

امف14- يرمأ  يف  ريحتم  نآلا  انأ  يترايس و  تحت  تتام  دق  ةطق و  يأ  ةميهب  تيأر  ةرايـسلا  ىلإ  يجورخ  يف  تيبلا و  نم  جرخأ  نأ  تدرأ  امدنع 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  ينمزلي  له  اذه و  ىلع  باوجلا 

ةرـشع15- عفدـي  دـحاو  لك  رهـش  لك  يف  لاملا  نم  اغلبم  اهيف  دـحاو  لك  عفدـي  يتلا  تاـيعمجلا  يف  كارتشـالا  نع  نيروجأـم  ينوتفت  نأ  وجرأ 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟  نوقفتي  بيترتب  مهنم  دحاو  اهذخأي  مث  تاهينج 

يف16- يذلا  غلبملا  يفوتسي  نأ  ىلإ  مكل  رسيت  ام  يل  اوددس  ةعلسلا و  هذه  اوذخ  لحملا  بحاص  مهل  لوقي  بهذ و  ءارـشل  ءاسنلا  ضعب  بهذت 
ظفح عمتسأ  زوجي ؟  اذه  لهف  مهتمذ 

متـسمال17- وأ  ىلاعت (  هلوق  ريـسفت  ام  ءايـشألا و  لوانت  لالخ  نم  هتجوز  دـي  سمالي  دـق  هتيب  يف  لجرلا  نـأل  ءوضولا  ضقني  ةأرملا  سمل  لـه 
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ظفح عمتسأ  ءاسنلا ؟ ) 

اهنأ18- مأ  ةـعجارملا  يف  قحلا  هل  لهف  تاونـس  ثالث  تضم  مث  اهعجاري  مل  مث  ايعجر  اقالط  هتجوز  لـجرلا  قلط  اذإ  لـماحلا و  قـالط  مكح  اـم 
ظفح عمتسأ  ةدعلا ؟  ءاهتناب  تهتنا 

ماعلا19- يف  جحلاو  ناضمر  رهش  يف  ةرمع  ءادأب  تماق  ةيضرملا و  اهفورـضل  نآلا  اهلهأ  دنع  نآلا  يه  ةنـس و  براقي  ام  ذنم  ةجوزتم  ةأرما  انأ 
له كلذـب و  مثأت  لهف  هناكم  فرعت  مل  ادوجوم و  نكي  مل  هنكل  هربخت  نأ  تلواح  اهنأ  املع  هنم  حمتـست  مل  جوزلا و  نذإ  ذـخأت  مل  يـضاملا و 

جحلا ةرمعلا و  ىلإ  اهدلاو  عم  باهذلاب  هلهأ  اهجوز و  دلاو  تربخأ  اهنكل  فالخ و  اهجوز  نيب  اهنيب و  دجوي  هنأ ال  املع  ةحيحـص  جحلا  ةرمعلا و 
ظفح عمتسأ   ؟

350a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 444  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ديحوتلا ؟  هءانبأ  بألا  ملعي  فيك 

ظفح2- عمتسأ  هعاونأ ؟  يهام  كرشلا و  وهام 

هتعمج3- يذلا  اذه  يف  لهف  ةفلكت  لقأ  نوكي  دق  لزنملا و  ةفلكت  نع  دـيزي  دـق  لزنم و  ءانبل  هدـيرأ  غلبملا  اذـه  لاملا و  نم  اغلبم  تعمج  دـقل 
ظفح عمتسأ  ةاكز ؟ 

يف4- ام  ملعي  و  ةميركلا (  ةيآلا  فلاخي  كلذ  لهف  ىثنأ  مأ  ركذ  وه  له  همأ  محر  لخاد  نينجلا  ةفرعم  ىلع  اولـصحت  ءابطألا  نادوسلا  يف  اندـنع 
ظفح عمتسأ  ماحرألا ؟ ) 

ةميركلا5- ةيآلا  نأل  كلذ  يف  مثإ  انيلع  لهف  ةيناث  ةرم  تبجنأ  هرمع  نم  ةيناثلا  ةنـسلا  لمكي  نأ  لبق  نكل  ادـلو و  هتجوز  تبجنأ  جوزتم و  لجر 
ظفح عمتسأ  نيلماك ؟ )  نيلوح  نهدالوأ  نعضري  تادلاولا  و  لوقت ( 

ساوسولا6- هدواري  كلذ و  يف  هل  ةقاط  هنأ ال  ثيح  صخشلا  اذهل  ناميإلا  فعـض  ىلع  كلذ  لدي  مأ  قافنلا  نم  ربتعي  بلقلا  يف  ساوسولا  له 
ظفح عمتسأ  تاحلاصلا ؟  لمع  لعف  يوني  امدنع  ةصاخ  ةريثك  تارتف  يف 

دـسف7- تدسف  اذإ  هلك و  دسجلا  حلـص  تحلـص  اذإ  ةغـضم  دسجلا  يف  نإ  الأ و  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هلوق  يف  ثيدـحلا  اذـه  ىنعم  وهام 
ظفح عمتسأ  هلك ؟ )  دسجلا 

ظفح8- عمتسأ  ردصلا ؟  حارشنال  بسانملا  جالعلا  ام 

يلصت9- نأ  ةأرملل  زوجي  له  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  دجـسم  ىلإ  اوبهذ  ةرمعلا  نم  ءاهتنالا  دعب  ةرمعلل و  اهجوز  عم  ةأرملا  تبهذ  اذإ 
ظفح عمتسأ  اهنع ؟  هللا  يضر  ةشئاع  ةرجح  ربنملا و  نبي  يتلا  ةضورلا  يف 

يف10- يلصي  نالف  نأ  املاط  نالع و  نالف و  عم  ةموصخ  هيدل  نأب  لوقي  هتجح  نع  هلأست  امدنع  دجـسملا و  يف  ةالـصلا  نع  عطقني  سانلا  ضعب 
اذه لمع  يف  عرشلا  مكح  امف  ةعامجلا ،  روضح  دجسملا و  نم  بوره  يه  ةقيرطلا  هذه  تسيلأ  دجسملا  اذه  يف  يلـصي  نل  هنإف  دجـسملا 

ظفح عمتسأ  لجرلا ؟ 

ظفح11- عمتسأ  ناذألا ؟  يف  ينغتلا  زوجي  له 

ظفح12- عمتسأ  ةاتفلا ؟  كلت  ةبطخ  ديري  ملسملا  خألا  اذه  نأ  ملعي  ناك  اذإ  هيخأ  ةبطخ  ىلع  بطخي  يذلا  صخشلا  نع  رسفتسي 

ظفح13- عمتسأ  هئانبأ ؟  اهب  يمسي  وأ  اهب  ذخأي  نأ  ملسملل  يتلا  ءامسألا  ريخ  يهام 

لغتشأ14- يتلا  مايألا  ددع  نع  هلأسي  نأ  دعب  الماك  باسحلا  صخـشلا  اذه  هيطعي  ةرتف  لك  يف  ناك  ايفاضإ و  اتقو  صخـش  عم  لمعي  ناك  باش 
ظفح عمتسأ  لزنم ؟  ءانب  يف  قفنأ  لاملا  اذه  نأب  املع  ةدايزب  اهذخأ  يتلا  غلابملا  يف  أطخ  فشتكا  كلذ  دعب  اهيف و  هعم 

ةبسنلاب15- اهعولط و  دعب  اهركذ  زوجي  له  سمشلا و  عولط  لبق  حابـصلا  يف  اهركذن  له  ديدحتلا  هجو  ىلع  ءاسملا  حابـصلا و  راكذأ  ركذت  ىتم 
ظفح عمتسأ  اهبورغ ؟  دعب  اهركذ  زوجي  له  بورغلا و  لبق  اهركذن  له  ءاسملا  راكذأل 
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ظفح16- عمتسأ  ةبيغلا ؟  يف  اذه  لخدي  لهف  نيرخآلا  عم  كلذ  يف  ثدحتأ  نأ  نود  يسفن  لخاد  هركي  امب  اصخش  تركذ  اذإ  مثآ  له 

ظفح17- عمتسأ  كلذ ؟  حيضوت  عم  ضيحلا  نم  لسغلا  ةيفيك  لثم  ةبانجلا  نم  لسغلا  ةيفيك  له 

ظفح18- عمتسأ  مالسإلا ؟  نع  ةجراخلا  ةقرفلا  هب  فرعن  يذلا  طباضلا  وهامف  ةلزتعملا  جراوخلا و  لثم  ةفرحنم  اعدب  كانه  نأ  فرعن 

350b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.25  ) ( 517  )  ( 451  ) 

 :- تايوتحملا  

ريغ1- فقومب  ةيآلا  تعطقنا  ةعامسلا  تعفر  بولطملا و  صخشلا  ىلإ  هليوحتب  ماق  اذإف  راظتنالا  دنع  نآرقلا  هيف  نوكي  فتاهلا )  لارتنـسلا ( 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  بسانم 

له2- ةرود و  ربتعت  لهف  مايأ  ةتـس  ةدمل  اهيتأت  رثكأ  وأ  رهـشأ  ةثالث  دعب  ةدعابتم  تارتف  ىلع  ةرودـلا  اهيتأت  أدـبت  سأيلا  نس  ةأرملا  تلـصو  اذإ 
ظفح عمتسأ  ترهط ؟  اذإ  ةالصلا  يضقت 

ظفح3- عمتسأ  ةلطابلا ؟  دئاقعلا  لهأ  فلخ  عدبلا و  لهأ  فلخ  ةالصلا  زوجت  له 

ظفح4- عمتسأ  سانلا ؟  نم  ريثك  اهددري  ةرابعلا  هذه  نوك  نم  مغرلاب  ةمألل  ةمحر  ةمئألا  فالتخا  نأ  حيحص  له 

ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  افازج  امنإ  نزو و  نودب  اماعط  لحم  نم  صخش  ىرتشا  اذإ 

ظفح6- عمتسأ  ةرابعلا ؟  هذه  مكح  امف  كرابت  كاسع  ةماعلا  ضعب  لوقي 

ظفح7- عمتسأ  ءاعدلا ؟  دنع  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلاب  لسوتلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  نآرقلا ؟  نم  ليلقلا  الإ  ظفحأ  يننأ ال  ثيح  ةدودعم  روسب  يلصأ  نأ  زوجي  له 

ظفح9- عمتسأ  ىثنأ ؟  ىرخأ  ةنس  يف  ركذ و  ةنس  يف  نوكي  هنأ  حيحص  له  عبضلا و  لكأ  زوجي  له  عابسلا ،  نم  عبضلا 

ظفح10- عمتسأ  ءوضولا ؟  ءانثأ  قزمملا  فخلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

ظفح11- عمتسأ  ةرخآلا ؟  ايندلا و  يف  ةديعسلا  ةايحلا  بابسأ  يهام 

ظفح12- عمتسأ  ءايبنألا ؟  تايآ  تازجعملا و  نيب  قرف  كانه  له 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ✬3 | 37 | 38 |  لوألا |   |

351a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.34  ) ( 475  )  ( 286  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ1- نورخآلا  نمؤي  صخش و  وعدي  الثم  يعامج  ءاعدلا  اذه  نوكي  له  و  لأسي )  نآلا  هنإف  تيبثتلا  مكيخأل  اولأسا  لوقي (  يذلا  ثيدح  ةحـص  ام 
مهفي سانلا ال  نم  ةماعلا  ضعب  نأ  ثيح  ءاعدلا  اذه  كرت  ىلإ  يدؤي  يذلا  رمألا  ءاعدلا  كلذ  يف  تاداشم  نآلا  ترهظ  ثيح  دارفنا  ىلع  نوكي 

ظفح عمتسأ  امامتها ؟  هل  يقلي  ءاعدلا و ال  اذه 

ظفح2- عمتسأ  نفدلا ؟  ماكحأ  يهام  هماكحأ و  يهامف  نفدلا  دنع  ظعولل  ةبسنلاب 

ةالـصلل3- سانلا  يتأي  ثيح  ةزانج  دوجو  دنع  ةصاخ  سانلاب  دجـسملا  ألتما  اذإ  دجـسملا  بناوج  يف  دـجاسملا و  حوطـس  يف  ةالـصلا  زوجت  له 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  محدزيف 

امف4- ةـيلاتتم  راجحأ  ةـثالث  ربقلا  ىلع  عضوي  ةأرما  تناك  اذإو  دـهاش  ىمـست  رجح  نم  نيتمالع  الجر  ناك  اذإ  ربقلا  ىلع  عضوي  تيملا  نفد  دـعب 
ظفح عمتسأ  راجحألا ؟  هذه  عضو  ةحص 

نم5- ءايـشألا  هذـه  ذـخأل  مهتويب  يف  لامعألا  ضعب  مهدـنع  سانلا و  ضعب  يتأي  ثيح  هريغ  ملـسك و  دجـسملل  ةـعباتلا  ءايـشألا  ذـخأ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ءايشألا ؟  هذه  مهاطعأ  اذإ  مثإ  مامإلا  ىلع  له  دجسملا و 

ةرايـسلا و6- نع  ثحبلاب  انمق  ليدوملا و  عونلا و  يل  ددح  طيـسقتلاب و  ينم  اهئارـشب  موقي  يكل  ةرايـس  هل  يرتشأ  نأ  ةوخإلا  دحأ  ينم  بلط 
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ةعبس هردق  غبلمب  لاحلا  يف  هل  اهتعب  لاير و  فلأ  نورـشعو  ةينامث  هردق  ةرايـسلا  هذه  ةميق  انأ  تعفد  اهئارـشب و  وه  ماق  اهيلع و  انلـصحت 
يرتشملا نيب  ينيب و  مت  هب و  تمق  ام  لهف  ايرهـش  لاير  عقاوب 1500  طيـسقتلاب  غلبملا  اذه  يل  ددسي  نأ  ىلع  الاير  ةئامعبرأو  فلأ  نوثالثو 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟ 

ةبغر7- ىلع  ءانب  ةيلكلا  هذهب  تقحتلا  يننأل  نيماع  ةدمل  تاناحتمالا  رـضحأ  مل  يننكل  يرـشبلا و  بطلا  ةـيلكب  ةـيئاهنلا  ةنـسلا  يف  بلاط  انأ 
تكرت نآلا  نكل  اهتبوعص و  مغر  ةسارد  ىلع  يـسفن  بصغأ  تنك  ةنهملا و  هذه  بحأ  انأ ال  ابيبط و  حبـصأ  نأ  ينم  ناديري  اناك  ناذللا  يدلاو 

ام ءيـش و  كلذ  يف  يلع  لـهف  امهيـضرأ  ىتح  اذـه  تاـناحتمالا و  يف  تحجن  يننأـب  اـمهل  تلق  ثيح  يدـلاو  ىلع  تبذـك  ةـساردلا و  هذـه 
ظفح عمتسأ  اهبلط ؟  ديري  يتلا  مولعلا  رايتخا  يف  مهدالوأ  بصغ  مدع  يف  رومألا  ءايلوأل  مكتحيصن 

ظفح8- عمتسأ  ابرلاب ؟  اطلتخم  ناك  اذإ  ثوروملا  لاملا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  يلصي ؟  نم ال  اضيأ  مهيف  نوملسم و  دالوأ  هل  ناك  اذإ  هتوم  دعب  رفاكلا  هفلخي  يذلا  لاملاب  عنصي  فيك 

ةيعدألا10- ضعبب  دوجسلا  عوكرلا و  يف  ءاعدلا  زوجي  لهف  دوجسلا  عوكرلا و  يف  نآرقلا  ةءارق  نع  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ىهن  دقل 
ظفح عمتسأ  رانلا ؟  باذع  انق  ةنسح و  ةرخآلا  يف  ةنسح و  ايندلا  يف  انتآ  انبر  لثم  ةعماج  ةيعدأ  اهنأب  اصوصخ  نآرقلا و  نم  ةدراولا 

ظفح11- عمتسأ  اهعم ؟  رفاسي  نأ  اهحفاصي و  نأ  زوجي  قلطملا و  لجرلل  امرحم  نوكت  ةقلطملا  ةجوزلا  مأ  له 

ظفح12- عمتسأ  فراعتت ؟  تاومألا  حاورأ  له 

ظفح13- عمتسأ  يبصلاو ؟  ةأرملا  ةحيبذ  مكح  ام  هتحيبذ و  لكؤت  له  ادمعتم  ةلبقلا  ريغ  ىلإ  صخش  حبذ  اذإ 

ظفح14- عمتسأ  ابرلا ؟  رفكت  ةبوتلا  له 

ةينب15- رشع  يداحلا  رـشاعلا و  عساتلا و  موصأف  لماك  وه  مأ  رهـشلا  لخد  له  فرعأ  يننأ ال  ثيحب  ءاروشاع  ءاعوسات و  موي  يف  ةقلعملا  ةينلا 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  ةقلطم 

351b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( 403  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

امف1- هينج  نيفلأ  غلبملا  كلذ  عجرأ  نأ  دـيرت  نآلا  يه  نينامثو و  ةـسمخو  ةئمعـستو  فلأ  ماع  ذـنم  هينج  فلأ  هتميق  اغلبم  يتجوز  نم  تضرتقإ 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا 

ظفح2- عمتسأ  تيملا ؟  ىلع  ةالصلل  وأ  ةيزعتلا  ميدقتل  ىرخأ  ىلإ  ةنيدم  نم  باهذلا  مكح  ام 

بلط3- اذإ  رمذتي  جازملا و  يبصع  حبـصي  ىتأ  اذإ  ةجاح و  ريغل  جراخلا  ىلإ  رفاسي  ام  اريثك  اهجوز  تانب و  ءانبأ و  ةعبـس  اهيدل  ةجوزتم و  ةأرما 
ةجوزلا هترمأ  اذإ  كلذـب و  هئانبأ  رمأي  اهادأ و ال  ماق  ىتم  دجـسملا و  يف  ةالـصلا  يدؤي  هدالوأ و ال  نع  ـال  هتجوز و  نع  لأـسي  ـالو  ءيـش  هنم 

مهيلع قيضب  لب  اهناريج  اهبراقأ و  ةرايزل  اهجورخب  ىضري  لمعلا و ال  نم  عجر  اذإ  تاولصلا  عمجي  لب  يلصأ  هللا  ءاش  نإ  لاق  ةعامجلا  ةالصب 
ظفح عمتسأ  لمعت ؟  اذام  اهوهجو  اهبراقأ  اهلهأ و  ىلإ  ةأرملا  هذه  جورخ  مكح  ام  كلذ  يف 

اهنع4- حاشأف  ةفيفخ  سبالم  يدترت  يه  ملس و  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  تلخد  اهنع  هللا  يـضر  ءامـسأ  نأ  ثيدحلا (  اذه  ةحـص  ىدم  ام 
هيلع و هللا  ىلـص  لوسرلا  لاق  امك  وأ  نيفكلا  هجولا و  الإ  اهنم  رهظي  نأ ال  بجي  ضيحملا  تغلب  اذإ  ةأرملا  نإ  ءامـسأ  اي  اـهل  لاـق  ههجوب و 

ظفح عمتسأ  ملس ؟ 

ظفح5- عمتسأ  مثأي ؟  له  لعفي  مل  اذإ  جحلا و  ةضيرف  ةيدأتل  هتجوز  ىلع  قفني  نأ  ايدام  رداقلا  لجرلا  ىلع  بجي  له 

تلق6- يصخشلا و  يلامعتسا  يف  هتعيض  هيف و  تفرـصت  هل  ةديدشلا  يتجاحل  ارظن  صاخـشألا و  دحأل  لاملا  نم  غلبم  يه  ةنامأ و  يدنع  ناك 
ظفح عمتسأ  هب ؟  قدصتأ  له  لعفأ  اذامف  صخشلا  اذه  ملعي  نأ  نود  ةليوط و  ةرتف  دعب  غلبملا  اذه  درأ  نأ  ديرأ  نآلا  نكل  عاض و  هنأب  هبحاصل 

ظفح7- عمتسأ  دراو ؟  ريغ  مأ  دراو  اذه  له  عوكرلا و  نم  عفرلا  يف  ركشلا  كلو  دمحلا  كلو  انبؤ  لقت  نولوقي ال  سانلا  ضعب 

ظفح8- عمتسأ  اضيأ ؟  دراو  اذه  لهف  عوبسأ  دعب  الإ  دولوملا  ةيمست  زوجي  هل ال  لاق  صاخشألا  دحأ 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

ظفح9- عمتسأ  لعفأ ؟  نأ  يلع  بجي  اذامف  هدجأ  ملف  هنع  تثحب  يننكل  لجرل و  دوقن  يدنع 

ظفح10- عمتسأ  ةالصلا ؟  عمجي  نأ  هل  حصي  له  ةدج  ةكم و  فئاطلا و  نيب  لقنتي  رفاسم  صخش 

عمتسأ11- اديحو ؟  هكرتي  هيبأ و  نع  هتدلاو  ذخأي  نأ  ءانبألا  دحأل  حصي  له  ربلا  يف  نكسي  نسلا و  يف  ريبك  وه  نيفظوم و  ارابك  ادالوأ  هدنع  لجر 
ظفح

ظفح12- عمتسأ  ةالصلا ؟  هذه  ةفص  امف  كلذ  زاج  نإف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  يلصي  نأ  ةماقإلا  ناذألا و  نيب  ام  ءاعدلا  يف  زوجي  له 

هايملا13- تارود  ىلع  فارشإلاب  موقأ  هنم  ايئاهن  يجورخ  لبق  يننكل  دجسملا و  نم  جرخي  نم  رخآ  نوكأ  ابلاغ  ةداعلا  نم  يح و  عماجل  نذؤم  انأ 
اهل يلاخدإب  مثإلا  لانأ  ىتح ال  ةظفحملا  ىتح  هللا  ءامـسأ  اهيف  بتك  تابيتك  قاروأ و  نم  يدـنع  ام  جرخأ  اهيف  لوخد  لبق  اهيف و  صحفتلا  و 

ظفح عمتسأ  ةغلابم ؟  درجم  مأ  حيحص  اذه  يلمع  لهف 

ظفح14- عمتسأ  ةرمعلا ؟  ناكرأ  يهام  جحلا و  ناكرأ  يهام 

352a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 456  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  رارمتساب ؟  بتارلا  اهيطعن  اننأب  املع  ةاكزلا  ةقدص  ةمداخلا  ءاطعإ  زوجي  له 

ظفح2- عمتسأ  نوقيطي ؟  ام ال  مهنوفلكي  ةوسقب و  مدخلا  نولماعي  نيذلل  ةملك  هيجوت  وجرن 

ظفح3- عمتسأ  فصلا ؟  طسو  ىلإ  امهبذجأ  مأ  فصلا  طسو  فقأ  مأ  مهعم  فصأ  له  فصلا  فرط  يف  نيصخش  تدجو  اذإ 

لهف4- ينبحأ  هللا  نأ  نظأ  يل و  بيجتـسيس  هللا  نأب  امزاج  انظ  نظأ  هللا  ةيـشخ  نم  ءاكبلا  هيدـي و  نيب  عرـضتلا  هللا و  ءاـعد  نم  تيهتنا  اذإ 
ظفح عمتسأ  زئاج ؟  ينظ 

عمتسأ5- سأب ؟  كلذ  يف  لهف  هنظ  هيلع  بلغي  ام  ىلع  ةيآلا  رـسفي  انم  ضعبلاف  نآرقلا  يف  ةملك  وأ  ةيآ  ريـسفت  نع  الاؤس  اندـحأ  لأسي  انايحأ 
ظفح

اهيلع6- فارـشإلا  هنم  تبلط  اليفلا و  هذـه  هعيبأس  يننأب  هتدـعوف  كنم  اهيرتشأ  نأ  دـيرأ  ناوخإلا  دـحأ  لاق  ءانبلا  ءانثأ  اليف و  ءاـنب  يف  تعرش 
لهف هل  يذلا  نيدلا  تمـصخ  اهتعب و  ةرامعلا  ةياهن  دعب  صاخلا و  هلام  نم  جرخي  أدبف  يدنع  يتلا  غلابملا  تهتنا  لمعي و  أدب  هل و  ةرجأ  لباقم 

ظفح عمتسأ  اعفن ؟  رج  ضرق  اذه 

ظفح7- عمتسأ  مالسلا ؟  مهيلعو  ةغيصب  مالسلا  در  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  اهل ؟  هئاذيإ  ببسب  كلذ  يلصت و  يه  همأ و  لبق  نم  لفطلا  برض  مكح  ام 

؟ 9- سأب كلذ  يف  لهف  ماعلا  رخآ  يف  اهل  ايادهلا  نمدق  ةسردملا و  يف  اهدوهجل  اريدـقت  ةريدـملل  ميركت  ةـلفحب  نمق  تاملعملا  نم  ةـعومجم 
ظفح عمتسأ 

ظفح10- عمتسأ  هيدلاول ؟  هنم  ةدافتسالا  دلولا و  بتار  ذخأ  مكح  ام 

ظفح11- عمتسأ  ةالصلا ؟  عطقي  زييمتلا  نس  نود  يذلا  لفطلا  له 

ظفح12- عمتسأ  اهيلإ ؟  باهذلا  نود  اهب  يقتلت  نل  اهنأب  املع  اهتاقيدص  وأ  اهتابيرق  ىدحإل  ةيزعتلل  ةأرملا  باهذ  مكح  ام 

ةرشابم و13- ضرألا  سمالي  ثيحب ال  دوجـسلا  دنع  اهنيبجل  ايطغم  ةالـصلا  ءانثأ  اهـسأر  ىلع  ةأرملا  هفلت  يذلا  سأرلا  ءاطغ  نوكي  نأ  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  لاجرلا ؟  دوجول  هجولا  ةيطغت  دنع  لمعلا  امف  زئاج  ريغ  ناك  اذإ 

ظفح14- عمتسأ  ةشرولا ؟  بحاصل  مأ  لماعلل  نوكت  ةدايزلا  هذه  لهف  هقلخ  هلمع و  نسحل  كلذ  هترجأ و  ىلع  ةدايز  ةشرو  يف  لماع  يطعأ  اذإ 

ظفح15- عمتسأ  يماك ؟  لثم  مارحإلا  ءانثأ  رطعملا  نوباصلاب  لاستغالا  مكح  ام 

ظفح16- عمتسأ  رطعملا ؟  نوباصلا  وبماشلا و  لامعتسا  دادحلا  يف  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح17- عمتسأ  ةبطخلل ؟  عمتست  مأ  ةالصلا  يضقت  لهف  ةبطخلا  تأدب  تهتنا و  ةالصلا  تدجوف  ديعلا  ىلصمل  ةأرملا  تبهذ  اذإ 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054442

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451519

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479879

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116261783

ظفح18- عمتسأ  ةحابملا ؟  رومألا  هتيأر و  دهشم  نع  هعم  ثدحتلا  وأ  رفسلاب  صخش  عانقإ  لثم  ايندلا  رومأ  نع  دجسملا  يف  ثدحتلا  مكح  ام 

ةنجلا19- لخد  هللا  الإ  هلإ  ايندلا ال  نم  همالك  رخآ  ناك  نم  ملس (  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  لوق  يف  لخدي  له  هتوم  لبق  ةداهـشلاب  قطني  يذلا 
ظفح عمتسأ   ؟ )

ظفح20- عمتسأ  ةصاخ ؟  يه  مأ  ملسم  يأل  هنع  هللا  يضر  لوقن  نأ  زوجي  له 

اتوص21- ءاذـحلا  ردـصأ  اذإ  مكحلا  ام  طقف و  تابـسانملا  يف  هسبلت  يهف  اقلطم  اتوص  ردـصي  هنأ ال  ملعلا  عم  يلاعلا  بعكلا  سبل  يف  مكحلا  ام 
ظفح عمتسأ  رظنلل ؟  تفلم  ريغ  افيفخ 

ظفح22- عمتسأ  سأب ؟  كلذ  يف  له  سأرلا  رعش  ىلع  عضوت  يتلا  تالوكأملا  نم  اهريغ  موثلا و  لصبلا و  بيلحلاو و  ءانحلا  عضول  ةبسنلاب 

352b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 368  )  ( 312  ) 

 :- تايوتحملا  

ادج1- ينملؤي  ءازهتسا  امالك و  عمسأ  يهجو و  ىلع  رتاسلا  ءاطغلا  عضأ  امدنع  كلذك  ةذاش و  نوكأ  ةءابعلا  تسبل  اذإ  ةيبرعلا  لودلا  ىدحإ  يف 
ظفح عمتسأ  تركذ ؟  امك  ةلاحلاو  باقنلا  سبل  يل  حصي  له  سأرلا و  ىلع  سيل  فتكلا و  ىلع  ةءابعلا  عضأ  نأ  حصي  لهف 

ةالصلا2- زوجت  هنأب  لوقي  دجاسملا  ةمئأ  دحأل  رخآلا  يأرلا  ةلمسبلا و  ريغب  ةالـصلا  زوجت  هنأب ال  لوقي  دجاسملا  ةمئأ  دحأل  نيتفلتخم  نييأر  انعمس 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟  ةليضف  اي  اذهب  مكيأر  امف  ةلمسبلا  ريغب 

ظفح3- عمتسأ  ملع ؟  ريغب  ىوتفلا  ةروطخ  نع  انوثدحف  ةريبك  ةريغص و  لك  يف  لمعلا  يف  انئالمز  دحأ  يتفي 

ظفح4- عمتسأ  ملاعلا ؟  فرعي  فيكف  ءاملعلا )  هدابع  نم  هللا  ىشخي  امنإ  ىلاعت (  كرابت و  هللا  لوقي 

ظفح5- عمتسأ  مومأملا ؟  نع  ةحتافلا  طقست  ىتم  هل و  ةءارق  يه  مامإلا  ةءارق  نأ  مأ  مامإلا  فلخ  ةحتافلا  ةءارق  مومأملا  ىلع  بجي  له 

ظفح6- عمتسأ  تاحلاصلا ؟  تايقابلا  يهامف  المأ )  ريخ  اباوث و  كبر  دنع  ريخ  تاحلاصلا  تايقابلا  و  ىلاعت (  لاق 

ظفح7- عمتسأ  نيمآ ؟  ةعامجلا :  لوقي  نيلسرملا و  ىلع  مالس  ريخألا و  يف  مامإلا  لوق  ةعامج و  ءاعدلا  يف  يديألا  عفر  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  ضرألا ؟  هذه  نع  لزانتي  مل  صاوخلا و  دحأل  ةصاخ  ةيكلم  ىلع  ينب  دجسم  يف  ةالصلا  مكح  ام 

؟ 9- زئاج اذـه  لهف  لج  زع و  هلل  تاعكر  عبرأ  رـضاحلا  رهظلا  ةالـص  ضرف  يلـصأ  نأ  تيون  ينإ  مهللا  لوقأ :  ةالـصلا  نم  ضرف  لك  دـنع  اـنأ 
ظفح عمتسأ 

ظفح10- عمتسأ  امامإ ؟  سانلاب  يلصأ  نأ  زوجي  لهف  ةءارقلا  ديجأ  نكل ال  نآرقلا و  أرقأ  يننأب 

ظفح11- عمتسأ  كلذ ؟  يل  زوجي  لهف  فحصملا  نم  نآرقلا  أرقأ  نأ  تدرأ  برشلل و  ليلق  ءام  يعم  وأ  ءاملا  نع  اديعب  تنك  اذإ 

الف12- اناطلـس  هيلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  قحلاب و  الإ  هللا  مرح  يتلا  سفنلا  اولتقت  و ال  ىلاعت (  لاق  ةميركلا  ةـيآلا  نع  رفـستسي  لئاس 
ظفح عمتسأ  اروصنم ؟ )  ناك  هنإ  لتقلا  يف  فرسي 

ظفح13- عمتسأ  ءاسم ؟  لك  يف  اهتءارق  دنع  ةقافلا  نع  جرفت  اهنأب  ةعقاولا  ةروس  يف  ةدراو  ثيداحأ  كانه  له 

ظفح14- عمتسأ  ةيميهاربإلا ؟  ةالصلا  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  لوألا  دهشتلا  يف  فاضي  له  ننسلا  يف 

353a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.12  ) ( 394  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60070
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60070
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60071
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60071
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60072
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60072
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60073
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60073
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60074
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60074
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3972
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3972
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60075
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60075
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60076
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60076
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60077
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60077
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60078
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60078
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60079
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60079
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60080
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60080
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60081
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60081
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60082
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60082
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60083
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60083
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60084
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60084
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60085
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60085
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60086
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60086
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60087
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60087
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60088
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60088
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3973
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3973
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح1- عمتسأ  ةالصلل ؟  حاتفتسالا  دنع  ةيعدألا  حصأ  ام 

اهنع و2- فرحنن  انكف  لاق :  ةـلبقلا  ىلإ  ةـهجتم  تامامح  نودـجي  اوناك  ماشلا  دالب  مهحتف  دـنع  مهنأب  هنع  هللا  يـضر  رباج  ثيدـح  نم  انعمس 
هللا ىلص  يبنلل  هتيؤر  رمع و  نبا  ثيدح  نع  اذام  مث  تويبلا  يف  كلذ  ناك  نإ  ىتح و  يلختلا  دنع  ةلبقلا  لابقتسا  زوجي  لهف ال  هللا  رفغتـسن 

ظفح عمتسأ  ةلبقلا ؟  لبقتسم  ءاضفلا  يف  ىلختي  وه  ملس و  هيلع و 

ضعب3- عم  ةرايسلاب  تجرخ  موي  تاذ  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  دجـسم  يف  ةالـصلل  ةيوبنلا  ةنيدملا  ىلإ  نينـسلا  ضعب  يف  تبهذ 
نم تجرحتف  رـصعلا  دعب  تقولا  ناك  ءابق  دجـسم  ىلإ  يلوصو  دنع  نكل  ءابق و  دجـسم  يف  ةالـصلا  دحأ و  ءادهـش  عيقبلا و  ةرايزل  ءاقفرلا 
نمف رخآ  ءيـش  يأ  وأ  ضرف  ةالـصل  سيل  تقولا و  اذـه  يف  ةالـصلل  هاندـصق  اـمنإ  تلقف  بابـسألا  تاوذ  نم  كـلذ  نإ  اولاـقف  هيف  ةالـصلا 

ظفح عمتسأ  عنتمملا ؟  مأ  يلصملا  بيصملا 

قدصي4- يدلاو  هيف و  تومي  يذـلا  مويلاب  ناسنإ  لك  تربخأل  سانلا  نيزحت  الول  لوقلا :  اذـه  لثم  لوقي  لجر  يف  مكرظن  يف  عرـشلا  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  هسني ؟  مل  يدلاو  نكل  تام و  دق  لجرلا  اذه  نأب  املع  هنم  ملعأ  هدعب  تأي  نل  ملاع و  هنأب  لوقي  لجرلا و  اذه 

نأ5- ةوهقلا  ياشلا و  انل  اومدـق  مهترايزب و  انمق  اذإ  اـنل  زوجي  لـهف  غولبلا  نود  مهنم  نيغلاـبلا و  مهنم  دـالوألا  نم  ددـع  يدـل  يجوز و  يفوت 
ظفح عمتسأ  اهبرشن ؟ 

ظفح6- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مثإ  هيلع  لهف  منغلا  برض  نم  رثكي  يدلاو 

مهتـضفر7- صاخـشأ و  ةسمخ  اهتبطخل  مدقت  دق  قلخ و  نيد و  تاذ  اجوز  ديرت  يهف  جوزلا  رايتخا  يف  ةددشتم  اهنكل  ةـمزتلم و  ةـقيدص  يدـل 
الف ةليلق  روهـش  ىوس  هعم  ةرـشعلا  رمتـست  ملف  نيد  يذ  رخآ  لجرب  جاوزلا  تبرج  لوقت :  اهنكل  ةالـصلا و  ىلع  نوظفاحي  مهنأ  مغر  اعيمج 

ظفح عمتسأ  اذه ؟  اهلعف  يف  مثإ  اهيلع  لهف  ادبأ  جوزتأ  نل  وأ  مزتلمب  الإ  جوزتأ  نلف  ىرخأ  ةرم  أطخلا  سفن  يف  عقأ  نأ  ديرأ 

ضعب8- اهعم  ذـخأت  ىتح  اهتابيرق  وأ  اهتراجل  ةأرملا  بهذـت  ـال  ضعبلا و  نهـضعب  ةراـيزب  نمقي  ءاـسنلا  ضعب  نأ  يه  اـنتيرق و  يف  ةداـع  انيدـل 
ظفح عمتسأ  هؤاضق ؟  بجي  نيد  اذه  ربتعي  لهف  اهترايزب  تماق  نم  ىلإ  اهميدقتب  موقت  مث  لاملا  نم  اغلبم  وأ  تالوكأملا 

ظفح9- عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  هيف  ءيش  ناضمر ال  رهش  لاوط  رجفلا  ةالص  يف  تونقلا  نأب  نولوقي  ةوخإلا  ضعب  انيدل  دجوي 

عمتسأ10- اذـه ؟  يف  مكحلا  امف  ططقلا  رويطلا و  ةدرقلا و  لثم  حاورأ  تاذ  روص  ىلع  يوتحت  لافطألا  بعل  يف  يرتشي  عيبي و  ةـلاقب  يف  عئاـب 
ظفح

مكح11- امف  لاملا  سأر  وه  كرتشملا و  لاملا  نم  رئاجـسلا  نمث  ذخأب  موقيف  ناخدـلا  برـشي  دـحاو  مهنم  ةراجت  يف  اكرتشإ  ناصخـش  دـجوي 
ظفح عمتسأ  كلذل ؟  هذخأ 

عمتسأ12- دحاو ؟  دجـسم  يف  يحلا  لهأ  عمجل  اوصقن و  دق  نيدجـسملا  ةعامج  نأ  ببـسب  امهنيب  دحاو  دجـسم  ةماقإل  نيدجـسم  مده  زوجي  له 
ظفح

ظفح13- عمتسأ  دجسملا ؟  نم  اهجارخإ  زوجي  له  اهلامعتسا  لق  تدسف و  اذإ  داجسلا  فحاصملاك و  دجسملا  يف  ةفوقوملا  ءايشألا 

؟ 14- ةـعامجلا لاح  هيلع  ناك  املثم  فصلا  اووسي  نأ  مهيلع  بجي  له  مامإلا  مالـس  دـعب  تاعكرلا و  ضعب  هتتاف  دـق  لـماك  فص  دـجوي  ناـك  اذإ 
ظفح عمتسأ 

ظفح15- عمتسأ  هلوسر ؟  هللا و  ىلع  تلكوت  كرش :  لوقلا  اذه  يف  له 

353b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 498  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

وهامف1- ةوعدلاو  ركفلا  دهجلا و  عايـض  ةقرفلا و  ببـسي  ةيملعلا  تاشقانملا  دـيحوتلا و  ةدـيقعلا و  لئاسم  يف  ضوخلا  نأب  لاق  نم  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟ 

ىفـشتسملا2- يف  طاقنلا  هذـه  لثم  ةـلازإ  مكح  امف  ةـقرفتم  طاقن  نامث  ىلإ  تس  نيب  ام  ةريثك  يه  ةريغـص و  ءادوس  عقب  اـههجو  يف  ةاـتف 
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ظفح عمتسأ  ىرخأ ؟  ةقيرط  يأ  وأ  رزيل  ةطساوب 

اهل3- زوجي  لهف  اهليفك  وه  اهدـلاول و  ةـقفارم  اهنأ  ثيح  لمعلا > اـهل  قحي  ـال  بوتكم <  اـهتماقإ  يف  ةـكلمملا و  يف  ةـماقإلل  يلهأ  عم  تيتأ 
لمعلا اذه  ربتعي  ناريجلل  سبالملا  ةـطايخل  تيبلا  يف  تلمع  اذإ  له  مارح و  لام  بسكلا  نوكي  ةـمثآ و  نوكت  تلمع  اذإ  مأ  لمعت  نأ  اعرش 

ظفح عمتسأ  امارح ؟ 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  مهعم  يلصي  لهف  برغملا  ةالص  لصي  مل  وه  ءاشعلا و  ةالص  نولصي  سانلا  دجو  دجسملا و  لجرلا  لخد  اذإ 

ظفح5- عمتسأ  ةيحضألا ؟  حبذل  ةحيحصلا  ةيفيكلا  يهام 

ظفح6- عمتسأ  يبارم ؟  هنأب  ناريجلا  ربخأ  له  عوبسأ  لك  يف  ناريجلا  ىلع  قدصتيو  اريثك  حبري  ابرلاب و  لماعتي  يراج 

ظفح7- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  له  ناضمر  يف  لالهلا  ةيؤر  مايصلا و  ديحوتب  ىواتفلا  هباتك  يف  مرح  ةيميت  نبا  مالسإلا  خيش  نأب  تعمس 

ةالصلا8- يضقي  لهف  بات  هدلب  ىلإ  داع  امدنع  تاونـس و  ثالث  ةدمل  مايـصلا  كرت  جراخلا و  يف  هتـسارد  ءانثأ  تاونـس  ةدعل  ةالـصلا  كرت  لجر 
ظفح عمتسأ  مايصلاو ؟ 

ظفح9- عمتسأ  لبجلا ؟ )  ةيراس  اي  لبجلا ،  ةيراس  اي  هنع (  هللا  يضر  رمع  لوق  نم  ةدافتسملا  سوردلا  يهام 

ظفح10- عمتسأ  ريخلا ؟  اهل  ديري  قلخلا و ال  ءيس  اهدلاو  ناك  اذإ  حلاص  لجر  نم  اهسفن  جوزت  نأ  ةأرملل  له 

وأ11- توص  هل  راص  ةرتفل  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  هكرت  املف  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  هيلع  بطخي  ناك  يذلا  عذجلا  ةصق  ام 
ظفح عمتسأ  نينح ؟ 

ةقدصلاب12- دوصقملا  ام  ليبسلا و  ءاملا  مأ  ةيعرشلا  بتكلا  يه  له  ةمايقلا  موي  ىلإ  هل  ايراج  نوكي  هتوم و  دعب  تيملا  عفني  يذلا  ءيـشلا  وهام 
ظفح عمتسأ  ةيراجلا ؟ 

ظفح13- عمتسأ  كلذ ؟  ىلع  ةموادملا  عم  ءوضولا  دعب  دهشتلا  يف  عبصألا  عفر  مكح  ام 

ىلع14- در  وأ  باب  حتفل  مايقلا  ىلإ  رطـضا  اذإف  ثدحي  مل  ام  هالـصم  يف  هللا  ركذي  دعق  اذإ  ةـكئالملا  هيلع  يلـصت  لجرلا  نإ  ثيدـحلا (  يف  درو 
ظفح عمتسأ  ةكئالملا ؟  هيلع  يلصتف  ركذلا  ةعباتم  هدعقم و  ىلإ  ةدوعلا  هنكمي  لهف  هريغ  وأ  فتاه 

ةرات و15- هللا  ركذأ  انأ  لوقت و  ايندـلا  رومأ  يف  اهنوثداحي  اهؤانبأ  اـهلوح  ناـك  ىلـصملا و  يف  ةأرملا  تدـعق  اذإ  نيتالـصلا  نبي  طاـبرلل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  لكشلا ؟  اذهب  طابرلا  حبصي  لهف  ىرخأ  ةرات  مهبطاخأ 

ظفح16- عمتسأ  ةمايقلا ؟ )  موي  يتعافش  هتكردأ  ارشع  يسمي  نيح  ارشع و  حبصي  نيح  يلع  ىلص  نم  ثيدحلا (  اذه  ةحص  ام 

ظفح17- عمتسأ  كلذ ؟  نع  يهنلاب  عمسن  ثيح  دادحلا  ةرتف  يف  ةأرملل  نارفعزلاب  ةوهقلا  برش  مكح  ام 

ظفح18- عمتسأ  ةمذلا ؟  ءاربإ  صقنلا و  ديدستل  تابلاطلا  هاجتا  لمعت  اذام  يساردلا  ماعلا  ةياهن  يف  ريصقتلاب  روعشلا  اهجلاخي  ةملعم 

ظفح19- عمتسأ  رخآ ؟  رمأ  مزلي  مأ  ةمذلا  ءاربإل  كلذ  يفكي  له  يبتار  نم  مصخأ  رذع و  نودب  لمعلا  نع  يبايغ  دنع 

354a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.22  ) ( 407  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةالـصلا هنع  اودؤي  نأ  هدالوأل  وأ  يل  زوجي  لـهف  كـلذ  ىلع  تاـم  ناـضمر و  موصي  ناـك  هنكل  هنم و  اـنواهت  يلـصي  نكي  مل  ىفوتم و  خأ  يل 
ظفح عمتسأ 

نع2- ةرم  نم  رثكأ  ترمتعاو  جـحلا  ةـضيرف  تيدأ  دـق  ينأب  املع  ةالـصلل  اكرات  تام  يذـلا  ىفوتملا  يخأ  نع  رمتعأ  وأ  جـحأ  نأ  يل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  يسفن ؟ 

ةنس3- غلبي 15  نم  ىلع  الإ  بجي  مايصلا ال  نأب  نظت  تناك  نيدلا  ماكحأب  اهلهج  اهنس و  رغصل  نكل  اهرمع و  نم  رشع  يداحلا  ذنم  تغلب  ةاتف 
ظفح عمتسأ  لعفت ؟  نأ  نآلا  اهيلع  اذامف  ناضمر  اهيف  موصت  نأ  نودب  تاونس  عبرأ  ترم  كلذل 

ظفح4- عمتسأ  اهيف ؟  هلهجل  ديوجتلا  ماكحأل  قيبطت  نودب  نآرقلا  أرقي  نم  مثأي  له 
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ظفح5- عمتسأ  بجاو ؟  اذه  لهف  اذكه  تارمت و  عبس  وأ  سمخ  يأ  رمتلا  نم  يدرف  ددع  ىلع  رطفي  نأ  بجي  هراطفإ  دنع  مئاصلا  نأب  تعمس 

ظفح6- عمتسأ  ةعدب ؟  اذه  نأ  مأ  ءاعدلا  دعب  نيديلاب  هجولا  حسم  نسي  له 

هللا7- ىلص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  ةيفيك  ام  اميلـست )  اوملـس  هيلع و  اولـص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا  ىلع  نولـصي  هتكئالم  هللا و  نإ  ىلاعت (  لاق 
ظفح عمتسأ  ةيآلا ؟  يف  ةالصلا  ىنعم  ام  ملس و  هيلع و 

ةينكـس و8- عطق  لكـش  ىلع  اهعيب  اهطيطخت و  يف  بغرن  ةريبك و  ضرأ  هل  فيرختلا و  ةـلحرم  ىلإ  لصو  دـق  وه  نسلا و  يف  ريبك  دـلاو  يل 
لجأل ةمكحملا  نم  ةيالو  كص  ذخآ  نأ  يل  زوجي  لهف  فرـصتلا ،  يف  مكل  قح  الف  ةايحلا  ديق  ىلع  دـلاولا  مادام  ةوخإلا  نم  ضعبلا  لوقي  نكل 

ظفح عمتسأ  هتحلصم ؟ 

انهجوت9- سمـشلا  بورغ  دنع  تافرعب و  فوقولا  دعب  ادارفإ و  انجح  ناك  يتجوز و  ةدلاو  يتجوز و  يعم  جحلا و  ةضيرف  تيدأ  ىـضم  ماع  يف 
ةرمج يمرب  انمق  ماحزلا  ةهجاوم  عيطتـسأ  يننأب ال  املع  ماحزلا  ةدـش  يعم و  ءاسن  دوجول  ارظن  ليللا و  فصتنم  ىلإ  اهب  انتب  ةـفلدزم و  ىلإ 

اهتاقوأ يف  اهانيدأ  جـحلا  كسن  يقاب  موي و  لك  نم  ليللا  فصتنم  دـعب  قيرـشتلا  مايأ  تارمج  انيمر  كلذـك  رـشاعلا و  موي  رجف  لـبق  ةـبقعلا 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  انجح  له  كلذ و  يف  ءيش  انيلع  لهف  ابيرقت 

اذامف10- قيرطلا  يف  وه  ةدوعلا و  دـنع  رهظلا  ةالـص  كلذ  يف  لخدـي  هلمع و  فورظل  ارظن  اـبايإ  اـباهذ و  وليك  ةـفاسم 180  ايموي  رفاسي  هنأب 
ظفح عمتسأ  لعفي ؟ 

يتلا11- ةدـملا  مك  نينـس و  عضب  تاجوزلا  مهكرتب  مثإ  مهيلع  لـه  مهرـسأل  شيعلا  بسكل  ترجاـه  اـهناطوأ و  تكرت  يتلا  ةـلامعلل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  هتجوز ؟  نع  هبايغ  نع  ملسملا  اهيف  بساحي 

ظفح12- عمتسأ  انل ؟  مكهيجوت  وهامف  ىكذت  اهنأب ال  لوق  كلذ  يف  انعمس  اننأل  هريغ  وأ  ضرم  ببسب  اهلكأ  داري  يتلا ال  ةاشلا  ةيكذت  زوجي  له 

ظفح13- عمتسأ  مأ ال ؟  ءوضولا  ضقني  اهنبل  لهف  لبإلا  محل  لكأ  ءوضولا  ضقاون  نم 

ظفح14- عمتسأ  رصق ؟  نودب  عمجي  وأ  عمج  نودب  رصقي  نأ  هل  زوجي  لهف  عمجي  رصقي و  نأ  هل  زوجي  رفاسملا  نإف  رفسلا  ةلاح  يف 

عمتسأ15- ضرف ؟  اهنأ  ىلع  ةالـصلا  لمكي  لهف  ةضيرف  اهنأ  ىلع  هفلخ  اولـصف  هدعب  نم  صاخـشأ  ىتأ  ةلفانلا و  ىلـص  دجـسملا و  لخد  ناسنإ 
ظفح

؟ 16- ايمسج ايدام و  رداق  اهنأ  عم  مثأي  له  نيعبرأ  رمعلا  غلب  دق  هلبقتسم و  ينبي  هسفن و  سـسؤي  نأ  ديري  هنأ  ةجحب  جاوزلا  رخؤي  يذلا  صخـشلا 
ظفح عمتسأ 

امهيأ17- ربنملا  دعـصي  بابلا و  حـتفي  تقولا  لخدـي  امدـنع  ربنملا و  نم  ةـبيرقلا  ةـفرغلا  يف  سلجي  عماجلا و  ىلإ  اركبم  يتأي  اندجـسم  بيطخ 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟  ةفرغ  يف  مأ  هتيب  يف  سولجلا  لضفأ 

ىلع18- يننيعي  اصخـش  ديرأ  ةمزتلم  ةناسنإ  انأ  ادبأ و  يلـصي  دلولا ال  اذه  نأ  ةجحب  جاوزلا  اذه  تضفرف  هيخأ  نبا  نم  جاوزلا  ىلع  يدلاو  ينربجأ 
ظفح عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  ينوهجو  ةقاع  ةقاع  تنأف  هب  يجوزتت  مل  اذإ  ةملك و  يخأ  نبا  تيطعأ  دقف  نيدلا  موي  ىلإ  كنم  ءيرب  انأ  لاقف  ينيد 

ظفح19- عمتسأ  وهسلا ؟  مدع  ىلع  نيعت  يتلا  رومألا  يهام  رخآ و  صخشل  ةمامإلا  كرتي  له  هتالص  يف  اريثك  وهسي  يذلا  دجسملا  مامإ  مكح  ام 

ظفح20- عمتسأ  قروتلا ؟  عيب  اضيأ  ةنيعلا و  عيب  مكح  ام 

ظفح21- عمتسأ  نامرلا ؟  نوميللاو و  لاقتربلا  لثم  ةاكز  ةيعارزلا  ليصاحملا  ىلع  له 

هللا22- نم  رجألا  لانيل  اهب  موقي  يتلا  لامعألا  يهامف  يعرش  ملع  هدنع  سيل  نكل  هللا و  ىلإ  وعدي  نأ  ديري  ريخلل و  بح  صخشلا  دنع  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  لجو ؟  زع 

ظفح23- عمتسأ  ةلطاب ؟  مأ  ةحيحص  يتالص  له  ههركأ  انأ  لجر و  فلخ  يتالص  مكح  ام 

ظفح24- عمتسأ  نيرباصلا ؟  عم  هللا  نإ  لوقي  عكار و  مامإلا  دجسملا و  ىلإ  يتأي  امدنع  لجرلا  مكح  ام 

ظفح25- عمتسأ  رثأ ؟  مأ  ةئيطخ )  لك  سأر  ايندلا  بح  ثيدح (  اذه  له 

ظفح26- عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقنت  ةيبنجألا  ةأرملا  ةسمالم  له 

354b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
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 ( تياباغيم  3.38  ) ( 485  )  ( 282  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  ةعبرألا  بهاذملا  نم  بهذم  ديلقت  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  ًالفن ؟.  ةعمجلا  مويو  تبسلا  موي  مايص  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  هربق ؟.  دنع  ءاعدلاو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  ةرايز  مكح  نع  لأسي 

ظفح4- عمتسأ  رباقملا ؟.  يف  تاومألا  ىلع  نآرقلا  ةءارق  مكح  نع  لأسي 

ظفح5- عمتسأ  هريغ ؟.  ىلإ  اهيدهي  نأ  هل  زوجي  له  ةيده  هل  تيدهأ  نم 

ظفح6- عمتسأ  راهنلا ؟.  نم  ةينلا  زوجت  مأ  ءاروشاعو  تافرعو ،  لاوش ،  نم  ةتسلا  مايصك  نيعملا  عوطتلا  موص  يف  ةينلا  بجت  له 

ظفح7- عمتسأ  طيسقتلاب ؟.  بهذلا  ءارش  مكح  نع  لأست 

ظفح8- عمتسأ  هيلع ؟.  ةالصلا  مكح  امو  مأ ال  دجسملا  نم  جردلا  اذه  ربتعي  لهف  شورفم  جرد  دجوي  يئاسنلا  مسقلا  يف  يحلا  دجسم  يف 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟.  ةرشابم  ديعلا  ةالص  لبق  دجسملا  ةيحت  يتعكر  ةالص  زوجت  له 

ظفح10- عمتسأ  ةرخافم ؟.  وأ  ءاير  وأ  ءايربك  نود  ىلاعت  ههجول  ةصلاخ  انلامعأ  نوكت  يكل  ليبسلا  فيك 

ظفح11- عمتسأ  هدبعل ؟.  هللا  ةباجتسا  نود  يصاعملاو  تائيسلا  لوحت  له  خيشلا  ةليضف  اي 

ظفح12- عمتسأ  غولبلا ؟.  نس  يف  تايتف  سردي  يذلا  سردملا  فرصتي  فيك 

ًاثالث13- هراسي  نع  ثفني  نأ  هدشرأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  ًاريثك  هتالـص  يف  سوسوي  ناك  يذـلا  نأب  ثيدـح  يف  درو  لئاسلا :  لوقي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  هل  زوجي  لهف  راسيلا  ىلإ  تافتلإلا  نم  هل  دبال  ذئدنع  ثفنلا  نأ  مولعمو 

هللا14- همحر  باهولادبع  نب  دمحم  خيـشلا  نكل  ةلطاب  ةـصق  اهنأب  ءاملعلا  ضعب  لاق  فارعألا  ةـيآ  ريـسفت  يف  ةروكذـملا  ءاوحو  مدآ  ةـصق  يف 
ظفح عمتسأ  هللا ؟.  مكظفح  خيشلا  ةليضف  اي  مكيأر  امف  ديحوتلا  باتك  يف  اهركذ 

اذه15- ربتعي  له  ةرـشابم  هباسح  ىلإ  يباسح  نم  بحـسو  يلآلا  فرـصلا  ةقاطب  هتيطعأ  وأ  ًاقدصم  ًاكيـش  هتيطعأو  لحم  نم  ًابهذ  تيرتشا  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةرشابم ؟.  هباسح  يف  لخدي  غلبملا  نأب  ًاملع  ضبق 

355a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 440  )  ( 260  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عباتتلا ؟  هيف  مزلي  مأ  اقرفتم  ناضمر  نم  تاف  ام  ءاضق  مزلي  له 

ظفح2- عمتسأ  امهليل ؟  مايق  نابعش و  نم  رشع  سماخلا  بجر و  مايص  مكح  ام 

نم3- ربتعي  هنأل  رخآ  ناكم  يف  عفدي  مأ  هنمثب  قدـصتي  مأ  ةـكرتلا  ىلإ  مضي  نسلا و  اذـه  هنم  عزني  له  ىفوتم  صخـشل  بهذـلا  نسل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  هربق ؟  يف  تيملا  قفارت  يتلا ال  لاومألا 

مأ4- دسجلاب  مأ  حورلاب  ناك  هيلع  مهدر  ءايبنألا و  ىلع  جارعملا  ةليل  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  مالـس  ناك  له  لاق :  نم  ىلع  درلا  وهام 
ظفح عمتسأ  اعم ؟  امهب 

عمتسأ5- ريبكتلا ؟  يف  تدرو  يتلا  ةيعرـشلا  ةغيـصلا  يهام  ادرفنم و  وأ  ةعامج  ةالـصلا  دعب  ىحـضألا  ديع  رطفلا و  ديع  يف  ريبكتلا  نوكي  له 
ظفح

رجؤت6- ةعامج  اهتالص  له  لفاونلا  نم  اهنأ  مكحب  ةعامجلا  عم  دجسملا  يف  اهيلصي  هتيب و ال  يف  مايقلا  وأ  حيوارتلا  ةالص  يلـصي  يذلا  صخـشلا 
ظفح عمتسأ  نيرشع ؟  عبسب و 
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تادارب7- كانه  دجوي  ثيح  دجسملا  اذه  يف  رفوتم  درابلا  ءاملا  نأب  ملعلا  عم  درابلا  ءاملل  دجسملل و  هنأب  اهبهذ  عيمجب  اهتافو  دنع  تصوأ  ةأرما 
بـسح ثلثلاب  سيل  اهلماكب و  ةيـصولا  هذه  ذيفنت  نم  نوعنامي  ةثرولا ال  نأب  ملعلا  عم  دجـسملل  تافيكم  ءارـش  بهذـلا و  اذـه  عيب  زوجي  له 

ظفح عمتسأ  عرشلا ؟ 

تايتفلل8- ةقيضلا  سبالملا  سبل  كلذك  ةرشاعلا و  نس  ىلإ  رمعلا  نم  ىلوألا  ةنسلا  يف  يتاللا  راغـصلا  تايتفلل  ةبـسنلاب  ةلدبلا  سبل  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  رابكلا ؟  راغصلا و 

ظفح9- عمتسأ  جالعلا ؟  ام  كلذ و  ببس  امف  بائتكالا  قيضلاب و  نايحألا  ضعب  يف  رعشأ 

ركفتلا10- عوشخلا و  ىلإ  يدؤي  يذلا  يفاشلا  جالعلا  امف  لوقأ  اميف  ركفتأ  عشخأ و  يكل  اريثك  لواحأ  يننكل  يتالـص و  يف  عوشخلا  دـقفأ  امئاد 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  ةالصلا  لبقت  له  ةالصلا و  يف 

اذه11- ثدح  سداسلا و  مويلا  يف  اينب  انول  جرخي  مث  سماخلا  مويلا  يف  مدـلا  عاطقنا  ببـسب  كلذ  ضيحلا و  نم  رهطلا  ةلكـشم  ينهجاوت  امئاد 
اذه يف  تلـستغاف  ضيحلا  نم  سماخلا  مويلا  يأ  نابعـش  نم  موي  رخآ  يف  مدـلا  عطقنا  هنأ  ىنعمب  يأ  اهثلاث  اهيناث و  ناضمر و  مايأ  لوأ  يف 

فيكف نماثلاو  عباسلا  سداسلا و  مويلا  يأ  ةـثالثلا  مايألا  هذـه  مايـص  ةداعإب  كيلع  يل  ليق  كلذ  نع  تلأـس  اـمل  تمـص و  تيلـصو و  مويلا 
ةالصلا و لطبي  كلذ  يلسغ  له  نماثلا و  عباسلا و  سداسلا و  مويلا  يف  نيترم  وأ  ةرم  الإ  جرخي  ينبلا ال  ءيـشلا  اذه  نأ  املع  رهطلا  فرعأ 

ظفح عمتسأ  كلذب ؟  يملع  مدعل  ةريخألا  مايأ  ةثالثلا  دعب  لستغأ  مل  يننأل  مايصلا 

اذه12- له  عوبـسأ  حسمي  رفاسملا  نأب  رمع  نع  اثيدح  انعمـس  دق  ةليل و  موي و  ميقملل  مايأ و  ةثالث  رفـسلا  يف  نيفخلا  ىلع  حـسملل  ةبـسنلاب 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  رثألا 

كلذ13- اهزجعل و  طاوشألا  هذه  يتخأ  لمكت  مل  يعسلا  دنع  ةرمعلا و  مارحإلا و  ةينب  ةريغصلا  يتخأ  ليـسغتب  يتدلاو  تماق  ةرمعلا  اندرأ  امدنع 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ةرمعلا  لمكت  مل  اهنأل  ةيدف  انيلع  نأب  انعمس  تاونس و  ثالث  اهرمع  اهنس و  رغصل 

؟ 14- لمعلا اذـه  حـصي  لهف  ةـمامإلل  هومدـق  مث  ةـعامج  دجـسملا  لخد  مامإلا  مالـس  دـعب  هتاف  ام  يتأيل  همايق  ءانثأ  تاعكرلا و  ضعب  هتتاف  لجر 
ظفح عمتسأ 

مث15- دارفنالا  تيون  ةثلاثلا  ةـعكرلل  مامإلا  ماق  املف  ءاشعلا  يلـصأ  نأ  دـيرأ  انأ  برغملا و  نولـصي  قيرطلا  يف  دجـسمب  تررمف  ارفاسم  تنك 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ةالصلا  هذه  تلطب  نيمداقلا  سانلا  ضعب  لاقف  ةعامجلا  دنع  نم  تمق  تملس و 

ظفح16- عمتسأ  ءاملا ؟  اذهب  ءوضولا  مث  ءاملا  يف  ةءارقلا  مكح  ام 

ظفح17- عمتسأ  اعم ؟  امهيلع  اذامف  يسن  هنكل  ةرمجلا  يمرل  اصخش  تلكو  ةأرما 

ظفح18- عمتسأ  زئاج ؟  هيلع  ىلصي  نأ  لجأ  نم  ةديرجلا  يف  صخش  ةافو  نع  رابخإلا  له 

ظفح19- عمتسأ  ءوضو ؟  ريغ  ىلع  انأ  و  بلق ) رهظ  ىلع  يردص (  ىلع  نآرقلا  أرقأ  نأ  يل  زوجي  له 

355b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.53  ) ( 383  )  ( 260  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ملسملا ؟  باشلل  ةبسنلاب  ةيمالسإلا  ديشانألاب  ىمسي  ام  ىلإ  عامتسالا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  تيملا ؟  نع  لضفألا  وهام  تيملا و  نع  ةيحضألا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  تاعكرلا ؟  عيمج  يف  ةحتافلا  دعب  ةدحاو  ةروسب  أرقي  نأ  هل  زوجي  له  بتكي  أرقي و ال  يذلا ال  يمألا 

ظفح4- عمتسأ  نيرخآلا ؟  ىلع  قييضتلا  بنجتل  ماحزلا  لوزي  نأ  ىلإ  قيرشتلا  مايأ  نم  لوألا  مويلا  يف  يمرلا  ريخأت  زوجي  له 

ظفح5- عمتسأ  هبر ؟ )  ناهرب  ىأر  نأ  الول  اهب  مه  هب و  تمه  دقل  و  ىلاعت (  هلوق  يف  ناهربلا  وهام 

ةنسلل6- ةفلاخم  كانه  لاق  نم  مهنم  زئاج و  موصلا  نإب  يل  لاق  نم  مهنمف  رطفأ  مل  مئاص و  انأ  ناضمر و  رهـش  يف  نميلا  ىلإ  ترفاس  دقل 
ظفح عمتسأ  بعتأ ؟  مل  اذإ  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  راطفإلا  زوجي  لهف  ملعن  امك  ةصخر  رفسلا  يف  راطفإلا  نأل 
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له7- رهـشلا و  اذـه  ءاضق  يلع  له  ةريح  يف  نآلا  انأ  ةدالولا و  فورظل  الماك  ناضمر  مصت  مل  يه  اـماع و  نيرـشع  ذـنم  تيفوت  يتدـلاو  نإ 
ظفح عمتسأ  اهنع ؟  ةباين  نوكي  كلذ  ةرافك و  كانه 

ظفح8- عمتسأ  ميركلا ؟  نآرقلا  ةءارق  يف  ةعرسلا  مكح  ام 

ظفح9- عمتسأ  ةوالتلا ؟  دوجس  يف  لاقي  يذلا  ءاعدلا  وهام 

عمتسأ10- ليلق ؟  هلمع  نأ  ةجحب  هرجأ  نم  صقنأ  رهـشلا  ةـياهن  دـنع  نكل  امهنيب و  اميف  هيلع  اقفتا  بتارب  الماع  رجأتـسا  لجر  يف  مكهيجوت  ام 
ظفح

ظفح11- عمتسأ  لجو ؟  زع  هللا  صئاصخ  نم  اهنأ  مأ  افورعم  هبحاصل  لمع  نمل  اركش "  ةملك "  لوقن  نأ  زوجي  له 

نم12- مغرلاب  سانلا  نم  ءايحتسا  اذه  لك  ءوضو و  نودب  يلصي  تاقوألا  ضعب  نولـصي و  ةعامج  ىري  امدنع  الإ  يلـصي  باش ال  ىلإ  مكهيجوت  ام 
ظفح عمتسأ  ينع ؟  بهذا  يل  لاقف  أطخ  هلعفي  ام  نأب  هحصنب  تمق  يننأ 

ظفح13- عمتسأ  ةالص ؟  لك  ةيدأت  دنع  هب  قطنلا  مزلي  له  ةنس و  مأ  بجاو  وه  له  ءوضولا  دنع  دهشتلا  مكح  ام 

356a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.96  ) ( 379  )  ( 207  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةالصلا ؟  دعب  دجسملا  يف  اعبرأ  مأ  لزنملا  يف  ناتعكر  ةعمجلا  ةبتار  ةالص  يف  لضفألا  ام 

يف2- ضيرملا  ةأرملا و  راذعألا و  لهأ  يلصي  نأ  زوجي  لهف  ربنملا  ىلإ  بيطخلا  دوعص  نيح  ةعاس  عبرب  لاوزلا  لبق  ةعمجلا  ةالصل  نذؤي  انايحأ 
ظفح عمتسأ  حيضوتلا ؟  وجرن  تقولا  اذه 

رظنلل و3- تفلم  لكـشب  ةرهاظلا  هذـه  ترـشتنا  دـق  رومألا و  رئاغـص  دـنع  كلهأ "  ىلإ  يبهذا  و "  قلاط "  تنأ  هتجوزل "  لوقي  لاجرلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  رومألا ؟  رقحأ  دنع  نوقلطي  نيذلا  ءالؤهل  ةرصتخم  ةحيصن  نم  لهف  اهب  جعت  مكاحملا  تحبصأ 

ظفح4- عمتسأ  ةدعلا ؟  يف  صبرتت  مك  ةقلطملا و  هيف  ثكمت  عراشلا  هنيع  ددحم  ناكم  كانه  له 

ظفح5- عمتسأ  ايئابرهك ؟  تارشحلا  قعصب  موقت  يتلا  ةلآلا  لامعتسا  مكح  ام 

ظفح6- عمتسأ  مالسلاب ؟  ةقلعتملا  ماكحألا  يهام  مالسلا و  درأ  ةءارقلا و  عطقأ  له  نآرقلا  أرقأ  انأ  لجرلا و  يلع  ملس  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  نيدلا ؟  بس  اذإ  اهجوز  نم  ةجوزلا  قلطت  له  نيدلا و  بس  لجر  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  ام 

ظفح8- عمتسأ  مأ ال ؟  دراو  ركذلا  اذه  لهف  ةرم  ةئام  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  يلصي  هللا و  ركذي  لجر 

ظفح9- عمتسأ  مأ ال ؟  يرهشلا  بتارلا  قحتسي  له  جحلا  ةضيرف  ءادأل  بهذ  ول  يرهش  بتارب  صخش  دنع  لمعي  لجر 

356b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 378  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ديحوتلا ؟  ملسملا  ققحي  فيك 

ظفح2- عمتسأ  ةنامألاب ؟  وأ  يبنلاب  فلحلا  مكح  ام 

ظفح3- عمتسأ  مهعطقأ ؟  نأ  يلع  مرحي  مهتلصب و  موقأ  نأ  يلع  بجي  نيذلا  ماحرألا  مه  نم  لوقي :  لئاس 

ظفح4- عمتسأ  ةطلتخملا ؟  جاوزلا  تابسانم  روضح  مكح  ام 
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ظفح5- عمتسأ  مهغولب ؟  دعب  مهبجاو  وهام  غولبلا و  نس  نود  راغص  مه  مهئانبأ و  وحن  ءابآلا  بجاو  وهام 

ظفح6- عمتسأ  يدي ؟  نيب  راملا  نيب  ينيب و  ةرتس  عضأ  لهف  صخش  يأ  تيبلا  يف  يدنع  دجوي  يدرفمب و ال  يلصأ  تنك  اذإ 

انهم7- مامإلا  لخدي  ةالصلا  ءانثأو  يلـصيو  ميقيو  موقي  نذؤملا  نإف  ةدحاو  ةقيقدب  ددحملا  هدعوم  نع  دجـسملا  ىلإ  روضحلا  نع  مامإلا  رخأت  اذإ 
ةرازو اهتددـح  يتلا  ةدـملا  قبطي  نذؤملا  نأب  اـملع  نذؤملا  عم  وأ  ماـمإلا  عم  قحلا  لـهف  فـالخ  نذؤملا  ماـمإلا و  نيب  لـصحي  ةالـصلا  دـعبو 

ظفح عمتسأ  ةماقإلاو ؟  ناذألا  نيب  ةيمالسإلا  نوؤشلا 

اهمـصي8- مل  يتلا  مايألا  نع  معطأ  لب  مصي  مل  هدلب  ىلإ  داع  امل  يقابلا و  مصي  مل  مايأ و  ةثالث  ماص  دالبلا و  جراخ  ىلإ  ناضمر  يف  رفاس  لجر 
ظفح عمتسأ  ةهزنلل ؟  رفاسم  هنأ  املع  معطأ  ام  يفكي  مأ  هؤانبأ  هنع  موصي  لهف  لجرلا  يفوت  و 

ظفح9- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  رابغلا  هيلع  سيل  ناك  اذإ  رابغلا و  رثأ  هيلع  يذلا  داجسلا  برضب  مميتلا  مكح  ام 

كلذ10- دـعابت و  اهراوجب  يتلا  نيب  اهنيب و  لصحي  ىتح ال  فصلا  صارت  ةـجحب  كلذ  دجـسملا و  يف  يلـصت  يه  همأ و  مامأ  دولوملا  عضو  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  ةالص  يف 

ظفح11- عمتسأ  ةجوزلا ؟  وأ  ءانبألا  ةطساوب  هيلإ  ءاملا  رضحي  نأ  ىلع  ةردقلا  عم  نسلا  يف  ريبكلا  خيشلا  مميت  مكح  ام 

357a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 512  )  ( 404  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ءاليخلاب ؟  ديقم  وه  له  هطباض و  وهام  سانلا و  نم  ريثكلا  نيب  مع  يذلا  لابسإلا  مكح  ام 

نأ2- نود  اهنم  جرخي  ام  عيمج  ذـخأي  نأ  هل  زوجي  لهف  نهترملا  اهحالـصإب  موقي  ةـعرزم  نوكت  نأـك  نهرلا  نم  ديفتـسي  نأ  نهترملل  زوجي  لـه 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  نهارلا  يطعي 

مرحت3- مأ  هل  لحت  لهف  ةأرملا  هذه  هنم  جاوزلا  ديرت  يتلا  باشلا  اذه  مأ  نم  اوعـضر  دق  ةاتفلا  هذه  ناوخإ  نكل  اهمع و  نباب  جاوزلا  دـيرت  ةاتف 
ظفح عمتسأ  هيلع ؟ 

اذه4- بقاوعل  ردقم  ريغ  وه  ناحتمإلا و  يف  شغلاب  ماق  ةداهـشلا  ناحتما  يف  هنأب  ةلكـشملا  طسوتملا و  مولبدـلا  ةداهـش  ىلع  لصحتم  باش 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  ىلإ  ةبوتلا  هيفكت  مأ  مارح  مأ  لالح  ةداهشلا  هذهب  لغتشيس  ام  امدنع  هيلع  لصحيس  يذلا  بتارلا  لهف  لعفلا 

ظفح5- عمتسأ  ةيراج ؟  ةقدص  هل  نوكي  لهف  ىفوتملا  يدلاول  دجسملا  اذه  نإ  يبر  اي  تلق  ادجسم و  هل  تينب  اذإ  ىفوتم و  يدلاو 

ظفح6- عمتسأ  فيك ؟  ةرايسلا و  هذه  ىلع  ةاكز  جرخأ  لهف  رخآ  لمع  يل  سيل  يقزر و  ردصم  يه  ةرجأ و  ةرايس  يدنع 

نعل و7- اديج  قطنلا  نم  نكمتي  مل  اذإ  مالكلا  ىتح  هنم  تطقـس  اذإ  هضارغأ  عيمج  نعلي  هنأ  ىتح  بضغي  امدنع  يتدلاول  انل و  نعللا  ريثك  يدلاو 
ظفح عمتسأ  اندلاول ؟  هيجوتلا  حصنلا و  مكنم  وجرن  مكنم  رثكأ  فرعأ  مكدلاو و  انأ  يننوحصنت و  لوقي :  انيلع  وعدي  بضغي و  هانحصن  اذإ 

يف8- هظفحل  ةحيحـصلا  ةقيرطلا  مكنم  ديرأ  كلذـب  يل  حمـست  يفورظ ال  نكل  نآرقلا  ظيفحتب  ةـصاخلا  ةـسردملا  يف  نآرقلا  ظفحأ  نأ  دـيرأ 
ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيف  له  هيناعمل  مهف  وأ  ديوجت  نودب  نآرقلا  تظفح  اذإ  له  لزنملا و 

ظفح9- عمتسأ  اهيبأ ؟  ةقفرب  اهمأ  ربق  روزت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح10- عمتسأ  ةءارقلا ؟  ىلع  موادت  مل  نإ  هتظفح  ام  ىسنت  نأ  فاخت  اهنأل  ريسفتلا  نم  نآرقلا  أرقت  نأ  ضئاحلل  زوجي  له 

؟ 11- اهنع موصت  نأ  اهتنبا  ىلع  بجي  لهف  ائيش  هنم  مصت  مل  ناضمر و  رهش  لوط  ةضيرم  تناك  لاوش و  رهش  يف  اهتدلاو  تتام  تاوخألا  ىدحإ 
ظفح عمتسأ 

ظفح12- عمتسأ  هدارأ ؟  ام  لصحي  مل  نإ  ءافولا و  هيلع  بجو  رذن  هنأ  مادام  يأ  ةلاح  لك  يف  بجاو  رذنلا  ءافو  له  رذنلاب و  ءافولا  بجي  ىتم 

مكحلا13- امف  مهنيب  ايادهلا  نولدابتيف  ىركذلل  كلذ  ىرخألا و  مايألا  نع  ةيـصاخ  مويلا  كلذل  نولعجي  امهجاوز و  مويب  امهنيب  اميف  جاوزألا  لفتحي 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف 

هلام14- نم  ذخأت  تارملا  ضعب  يف  هللا و  ءاش  نإ  هربأ  انأ  دالوأ و  هل  سيل  نسلا و  يف  همدقت  ببـسب  لقعلا  دقف  دق  نسلا و  يف  ريبك  دلاو  يل 
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كلذب مثإ  اهقحلي  له  هنع  ةقدصلا  كلذب  يونت  مهريغ و  اهدالوأ و  نم  لافطألا  ضعب  ىلع  هب  قدصتت  الاير  نيرشع  وأ  تالاير  ةرشع  اليلق  اردق 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح15- عمتسأ  ةديهش ؟  حبصت  عضولا  يف  يه  تتام و  اذإ  ةأرملا  نأ  حيحص  له 

يتأي16- نأ  ىلإ  راظتنالا  بجي  ادرفنم و  يلـصملا  ناـك  اذإ  فصلا  يف  ةـعامجلا  فلخ  ةالـصلا  زوجت  ـال  هنأـب  ةـعاذإلا  يف  مكجماـنرب  نم  تعمس 
هتوفت ىتح  رظتني  نأ  الثم  رجفلا  ةالص  ةينب  بهاذلا  يلصملل  لهف  رومألا  نم  ارثيك  رسي  رسي  نيدلا  نأ  فورعمف  هعم  يلصي  يكل  رخآ  صخش 

ظفح عمتسأ  ةعامج ؟  يف  يلصملا  رجأ  هل  بتكي  له  رخآ و  صخش  تأي  مل  اذإ  ةالصلا 

357b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.38  ) ( 370  )  ( 336  ) 

 :- تايوتحملا  

نيرهـش1- ذنم  يعرـشلا  باجحلا  سبلتو  ةنيدتم  اهنأ  هللا  دمحتو  لافطألا  نم  ةعومجم  اهدنعو  ًاماع ،  نورـشعو  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبت  ةجوز 
يف ببـسلا  ناكو  بجاو ،  يعرـشلا  باجحلا  نأ  مكتليـضف  نم  تفرعو  بردلا  ىلع  رون  ديفملا  جمانربلا  اذه  ىلإ  عمتـست  تحبـصأ  نأ  دعب 

ضعب هجاوت  اـهنكلو  باـجحلا  سبل  ىلع  اهعجـش  اـهجوزو  بيطلا ،  جـمانربلا  اذـهو  ًاريخ  هللا  مكازجو  ميركلا  مكداـشرإ  وـه  باـجحلا  سبل 
طقف ءاج  هنأو  بجاو  ريغ  يعرـشلا  باجحلاو  لقع  ةـلق  لمعلا  اذـه  نأب  نولوقي  ثيح  ناريجلاو  سانلا  لـبق  نم  تاطوغـضلا  تابوعـصلا و 
ينأب ًانايحأ  رعشأو  كلذ  نم  يناعأ  انأو  ىودج  نود  بجاو  باجحلا  سبل  نأ  مهمهفأ  نأ  تلواح  لوقت  ملسو .  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ءاسنل 

ريخ ةملك  ملكتي  ناسنإ  مهيف  دجوي  هنأل ال  ةـنيزح  انأو  باجحلا ،  يكرتا  يل  اولاق  نأ  ىلإ  دودـسم  قيرط  ىلإ  مهعم  تلـصوو  مهعم .  تفعض 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  سانلا  ءالؤهل  ةملك  نم  لهف 

ظفح2- عمتسأ  مأ ال ؟.  ةلبقلا  ىلإ  هجوتلا  نآرقلا  ةءارق  طورش  نم  له 

اهتءارق3- يف  رهجتو  هنم  أرقتو  اهديب  يف  هكـسمت  يأ  فحـصملا  نم  أرقتو  لزنملا  يف  اهدحو  ناضمر  يف  حيوارتلا  يلـصت  اهنأب  ةلئاسلا  لوقت 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟.  ةالصلا  له  ةءآرقلا  يف  رهجت  امدنع  الإ  عشخت  اهنأل ال 

ىلإ4- ءيـش  لك  لوحت  ةأجفو  ةـنامأك  لاومألا  هدـنع  نوعـضي  سانلا  نم  ريثكلا  ناك  ةـقثلا  مكحبو  اريبك  ارجاـت  ناـك  يدـلاو  نادوسلا  نم  اـنأ 
بلاطو يدلاو  دنع  الاومأ  هل  نأب  دكأتم  انأو  لاومألاب  يدلاو  نوبلاطي  نيذلا  صاخـشألا  دحأ  يفوتو  ريقف  يدلاو  راصو  لاحلا  بلقنا  ضيقنلا ، 

تابثإ دوجو  مدعل  هللا  همحري  ىفوتملا  صخت  ةنامأ  يأ  دوجو  مدع  ىلع  يدلاو  رـصأو  ةمكحملا  ىلإ  رمألا  لوحتو  يدلاو  ضفرو  ةنامألاب  ةثرولا 
ملعأ فسأللو ال  يدلاو  ىلع  ام  عفد  يف  بغرأو  هلل  دمحلاو  زاتمم  يعـضوو  ةكلمملاب  لمعأ  انأ  هلل  دـمحلاو  نآلاو  ريغـص  تنك  انأ  اهتقو  يف 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  يننوهجوت  اذامف  يدلاو  ةمذ  ئربأ  نأ  ديرأو  ةثرولا  ءالؤه  ناونعو  ناكمب 

نوملسملا5- اهيأ  لاق :  هتاملك ،  ضعب  هذهو  نيملسملاب  ًابيطخ  بابشلا  دحأ  ماق  ةفلدزمب  تيبملا  ةفلدزملا  ةليل  يفو  يضاملا  ماعلا  جحلا  يف 
وهف ناخدلا  يطاعت  ىلع  رـصي  يذلاو  دجـسملا ،  مكح  اهمكح  ةفلدزمو  ةفلدزملا  يف  نآلا  متنأو  جحلل  لطبم  ناخدلا  نأب  ءاملعلا  لصوت  دقل 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  لوقلا  اذه  مكحام  دهشاف ،  مهللا  تغلب ،  له  مهللا  هللا ،  ةنعل  هيلعو  مرجم ، 

ةـشيعملا6- لبـس  ريفوت  ىلع  موقيو  اهب  راـب  وهو  مهربكأ  عم  شيعت  يهو  لقتـسم  تيب  يف  مهنم  دـحاو  لـك  دـالوأ  ةـثالث  اهيدـل  نأ  لوقت  ةأرما 
يذـلا ريبكلا  ءاطعإب  موقأ  انأو  لوقت  اهيلع  مالـسلاب  نوموقي  طقف  اهيلع  نوفرـصي  مهف  ثلاثلاو  يناـثلا  اـمأ  اـهجالعو  اـهماعط  يف  لـفكتيو 
ريبكلا ىلإ  ليمت  اهنأ  لوقت  كلذ ؟.  يف  ءيـش  ىلع  لهف  يب  رمتعيو  يب  جـحيو  يب  متهي  يتياعر و  ىلع  موقي  هنإ  ثيح  مهنم  رثكأ  هعم  شيعأ 

ظفح عمتسأ  نينثالا ؟.  نم  رثكأ  دوقنلا  ضعب  هيطعتو 

ةكلمملا7- لخاد  كلذ  نم  لقأ  وأ  نيرهـش  ىلإ  رهـش  نم  انرفـس  ةدـم  غلبتو  هيف  نكـسن  نحن  يذـلا  اندـلب  نع  رفاـسن  تاـنحاش  باحـصأ  نحن 
رـصقلا انل  لضفألا  له  لاؤسلا :  كلذ ،  نم  رثكأ  وأ  مايأ  ةثالث  ىلإ  موي  نم  ةدم  ضايرلا  يف  ثكمنو  ضايرلا ،  يف  دـجاوتن  ام  رثكأو  اهجراخو 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  مدع  وأ  عمجلا  مأ 

قيرطلا8- اذه  يف  سهد  ثداوح  تثدح  دقو  عيرس  قيرط  دجسملا  نيبو  اننيب  لصفيو  اوليك  نم  رثكأ  دجسملا  انع  دعبي  ضايرلا  يف  اندجاوت  دنع 
ظفح عمتسأ  دجسملا ؟.  يف  مأ  انتارايس  دنع  ةعامج  يلصن  نأ  انل  زوجي  له  تانحاشلا  باحصأ  نم 
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ىلإ9- سأرلا  ىلعأ  نم  نوكت  ثيح  ًاضيأ  ةريبك  هحرط  اهيلع  عضتو  ةزرطم  ريغو  ًادج  ةعساو  نوكتو  فتكلا  ىلع  هءابع  يدترت  اهنأب  لوقت  ةأرما 
يننكلو ةـمرحم  فتكلا  ىلع  نوكت  يتلا  ةءابعلا  نأب  نلقي  تاملعملا  ضعب  نأ  ملعلا  عم  زئاج  باجحلا  اذـه  له  ًاـضيأ ،  ىطغلاو  رهظلا  فصن 

ظفح عمتسأ  مارح ؟.  كلذ  يف  له  ةعساوو  ةزرطم  ريغ  يدترأ 

ظفح10- عمتسأ  رثكأ ؟.  وأ  ةنس  يبايغ  يف  مثإ  يلع  لهف  دلبلا  فورظل  ةنسلا  نع  ديزأ  نأ  ديرأو  اهنع  ةنس  يلو  يتجوز  نع  ترفاس 

مايقلا11- يلصأ  يننكلو  لوقي  دجسملا  يف  ناضمر  يف  حيوارتلا  ةالص  يلـصي  نأ  هل  حمـست  لمعلا ال  فورظ  نكل  يراجت  لحم  يف  لمعي  لجر 
ظفح عمتسأ  حيوارتلا ؟.  ةالص  مدع  يف  مثإ  يلع  له  لحملا  قالغإ  دعب 

ظفح12- عمتسأ  اهعم ؟.  ىقبي  مأ  جوزلا  اهقلطي  له  كلذ  يف  ليبسلا  وه  امف  يعرشلا  سابللا  ةجوزلا  تضفر  اذإ 

باقنلا13- هبشي  حبـصأ  ثحب  هجولا  ءاطغ  لمعب  تاوخأ  ىدحإو  انأ  تمق  مرحلا  ىلإ  انلـصو  امدنعو  ةرمعلا  ءادأ  انيون  تاونـس  سمخ  يلاوح  لبق 
امدعب نآلا  انيلع  اذامف  باقنلا  مكح  لهجن  نحنو  كلذب  انمق  دقو  ةفوشكم ،  اتناك  دقف  نانيعلا  امأ  هجولا  ةـيقبو  ههبجلا  يطغي  ناك  هنأ  ىنعمب 

ظفح عمتسأ  ةمرحلل ؟.  زئاج  ريغ  باقنلا  نأ  انفرع 

سحي14- ةرم  لك  يفو  تارم  ةدع  هنم  كلذ  رركتو  اهباكترال  داع  ةرتف  دـعبو  هبر  رفغتـساو  اهيلع  مدـن  مث  ةيـصعم  لعف  وأ  ًابنذ  ناسنإلا  بنذأ  اذإ 
ناطيـشلا نأ  عم  ناسنإلا  اذـه  ةـبوت  هللا  لبقي  لهو  ريمـضلا  بينأتب  رعـشي  وهو  لعفي  نأ  هيلع  اذامف  لعف .  اـم  ىلع  مدـنو  ةدـيدش  ةرـسحب 

رعـشتف اهيلإ  دوعت  مث  ةرـسحلاب  ةأرملا  هذـه  سحتو  ةيـصعملا  لعفت  ةرم  لك  يف  تنأو  كتبوت  هللا  لبقيـس  لهو  لوقيف ،  ًاـمئاد  هل  سوسوي 
ظفح عمتسأ  ديدش ؟.  طابحإب 

ظفح15- عمتسأ  مويلا ؟.  رئاس  رافغتسإ  نع  بوني  رافغتسإلا  ديس  ءاعد  نأب  حيحص  له 

ظفح16- عمتسأ  يتخأ ؟.  نبا  وأ  يخأ  نبال  اههجو  فشكت  نأ  وأ  يتخأ  نباو  يخأ  نبا  ىلع  رهظت  نأ  ةجوزلل  زوجي  له 

ظفح17- عمتسأ  اههاجت ؟.  اهجوز  بجاو  وه  امف  ةالصلا  يف  نواهتت  ةأرما 

يف18- مكتليضف  يأر  امف  ءازعلا  مايأ  مايأ  ةثالث  ةدمل  لاملا  ضعب  لباقم  نآرقلا  أرقي  لجرب  هنفد  دعب  براقألا  نوتأي  صخشلا  يفوت  اذإ  انتدلب  يف 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟.  اذه 

ظفح19- عمتسأ  همأ ؟.  نع  جوزلا  دعبت  يكل  لكاشملا  قالتخإ  لواحتو  ةوسقلاب  جوزلا  مأ  لماعت  يتلا  ةأرملا  يف  مكتليضف  يأر  ام 

358a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.45  ) ( 386  )  ( 273  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  دراو ؟  اذه  له  هلل و  دمحلاب  تونقلا  ءادتبا  مكح  ام 

ظفح2- عمتسأ  لطاب ؟  وه  مأ  نابضغلا  قالط  حصي  له 

ظفح3- عمتسأ  لماحلا ؟  قالط  حصي  له 

ظفح4- عمتسأ  ضئاحلا ؟  قالط  حصي  له 

مايألا5- نم  موي  لصحف  يلافطأ  يتيب و  تابلطتم  يتابلطتم و  لك  يف  يل  ةعيطم  يتجوز  يتجوز و  تابلط  يدلاو و ال  تابلط  يف  رصقأ  انأ ال 
بنذ ام  كلذ و  مكح  امف  اذك  اذك و  تلعف  اهتدـلاو  ببـسب  كتجوز  قلط  يتدـلاو  يل  لوقتف  يتجوز  ةدـلاو  يتدـلاو و  نيب  فتاهلا  ىلع  فالخ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  يتدلاو  عيطأ  نأ  يل  له  يتجوز و 

ظفح6- عمتسأ  دجاسملا ؟  دحأل  مامإ  انأ  ناضمر و  يف  نآرقلا  لمكأ  نأ  حيوارتلا  يف  لضفألا  له 

؟ 7- ءيش هيلع  لهف  هلهجل  ديدحت  نود  ةيدعبلا  ةيلبقلا و  رهظلا  ةنس  اهنأ  اهاون  تاعكر و  تس  ىلص  ةالصلا  دعب  ةيلبقلا و  رهظلا  ةنس  هتتاف  نم 
ظفح عمتسأ 

ظفح8- عمتسأ  ةنس ؟  اذه  يف  له  ةضيرفلا  ريغ  ناكم  يف  ةلفانلا  يلصي  ةعامجلا  ضعب  ظحالأ 

ظفح9- عمتسأ  ةدجس ؟  ةيآب  رم  اذإ  دجسي  نأ  رهظلا  ةالص  يف  مامإلل  زوجي  له 
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فراعتم10- وه  امم  رثكأ  قحتسملا  يبترم  ريخأتب  صخشلا  اذه  موقي  لماك  لكشب  يبجاوب  موقأ  ينأ  عم  يرهـش و  بترمب  صخـش  دنع  لمعأ  انأ 
يف قحتسم  وه  نم  يطعي  هنأب ال  هدنع  ةلامعلا  ضعب  نم  تعمس  ينأب  ملعلا  عم  عفدي  ام  هيدل  سيل  نأب  عرذتي  روهش و  عبرأ  روهش  ثالث  هيلع 

ظفح عمتسأ  ةطيحلا ؟  باب  نم  هملع  نودب  يرجأ  ذخآ  نأ  زوجي  لهف  لماك  لكشب  هتمذ 

ظفح11- عمتسأ  امئاد ؟  رجفلا  ةالص  نع  فلختي  يذلا  راجلا  هاجتا  يلع  بجاولا  ام 

ظفح12- عمتسأ  ةالصلا ؟  يف  لدسلا  مكح  ام 

عمتسأ13- كلذ ؟  هاجتا  مهيلع  بجاولا  ام  ىـضرملا و  ةوخإلل  ةملك  نم  لهف  ةراهطلا  ىلع  ةردـقلا  مدـع  ةـجحب  ةالـصلا  نوكرتي  ىـضرملا  ضعب 
ظفح

ظفح14- عمتسأ  ربكألا ؟  كرشلا  يف  نوعقي  له  دجسملا  اذه  لهأ  كربتي  ربق  هيف  دجسم 

ظفح15- عمتسأ  اذه ؟  اننامز  يف  رثك  هنأل  كلذ  ىلع  ةلثمألا  اوجرن  حيحصلا و  عيبلا  وهام  طيسقتلا  عيب  يف 

358b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 441  )  ( 249  ) 

 :- تايوتحملا  

ءانثأ1- يف  يلاؤس  يـشملا و  ةرثك  عم  يندواعت  مالآلا  نكل  طيـسب و  رـسك  ةـجيتن  قاسلا  يف  ملأـب  ةـباصم  اـنأ  يلهأ و  عم  ةرمعلا  ءادأـب  تمق 
نآلا يلع  اذام  ريخألا  طوشلا  كرتأ  ينلعج  ىتح  يلع  دتشا  ملألا  نكل  ةضيرملا و  يمدق  حيرأ  حيرتسأل و  اليلق  سلجأ  فوطأ و  تأدب  فاوطلا 

ظفح عمتسأ  تقولا ؟  سفن  يف  ريخألا  طوشلا  يف  ينع  فاط  دق  يدلاو  ناك  اذإ  مكحلا  ام  و 

هللا2- اوركذي  نأ  سانلا  نم  بلطي  امئاد  نيعلاب و  ةباصإلا  ىـشخي  ساوسو و  هدـنع  نوكي  سانلا  ضعب  نيعلاب و  باصملل  يعرـشلا  جالعلا  ام 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  هلمع  لهف 

؟ 3- كلذ مكح  امف  لايخلا  جـسن  نم  اهنكل  ءارقلا و  سوفن  يف  رثألا  هل  نوكي  امم  باذـج  بولـسأب  ىزغم و  تاذ  اصـصق  نوفلؤي  ءاـبدألا  ضعب 
ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  ميقلا ؟  نبال  حاورألا  يداح  حورلا و  باتك  يف  مكيأر  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةيوبنلا ؟  ةريسلا  يف  ةفلؤملا  بتكلا  لضفأ  ام 

ظفح6- عمتسأ  اهلبق ؟  دالوأ  ةجوز و  هدنع  دلت و  ةجوز ال  نع  ثحب  اذإ  ناسنإلا  مثأي  له 

ظفح7- عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  لهف  ةهركم  تخضر  كقلطأ و  فوس  الإ  نيضرت و  ةليل  كل  سيل  ىلوألا  هتجوزل  لجرلا  لاق  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  اذه ؟  اهلمع  مكح  امف  ءاعدلا  دصقت  يه ال  نجلاب و  توملاب و  اهدالوأ  ىلع  وعدت  ةأرما 

الإ9- متخي  نآرقلا و ال  ظفح  رثأ  هيلع  رهظي  ةماقإلا و ال  برق  دجـسملا  ىلإ  تأي  ليللا و  مايق  فرعي  هنكل ال  لج  زع و  هللا  باتكل  ظفاح  لجر 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟  مثأي  له  ةدحاو  ةرم  نيرهشلا  يف 

ظفح10- عمتسأ  بضغلا ؟  نم  عجانلا  جالعلا  فيك  رعشي  وه ال  همأل و  قوقعلا  تاملكب  هوفت  امبر  بضغلا و  عيرس  ناسنإ 

ظفح11- عمتسأ  مالسلا ؟  مهيلع  ةكئالملا  دوجو  لجأ  نم  ملسأ  له  دحأ  هيف  سيل  دجسملا و  تلخد  اذإ 

ظفح12- عمتسأ  ةرتس ؟  ربتعت  ةشرفلا  فرط  له 

عمتسأ13- هتين ؟  يف  كلذ  رثؤي  له  هنيد  ءاضق  يف  هدعاست  نأ  لجأ  نم  ةئفاكملا  دـيري  هنأ  ةلكـشملا  نكل  دجـسم  يف  امامإ  نوكي  نأ  ركفي  لجر 
ظفح

ظفح14- عمتسأ  اوقرفت ؟  امدعب  ةعامجلا  مزلي  ينمزلي و  يذلا  ام  الجخ  ءايح و  ةالصلا  عطقأ  مل  يننكل  دجسملا و  يف  مامإ  انأ  تثدحأ و 

ظفح15- عمتسأ  اليوط ؟  ةنيدملا  يف  ىقبأ  نل  يننأب  املع  نيتعكر  يلصأ  له  ءابق  دجسمب  تررم  ةنيدملا و  ىلإ  ةكم  نم  تمدق  اذإ 

ظفح16- عمتسأ  ترهط ؟  اذإ  رجفلا  ةالص  اهمزلت  له  اضئاح  اهسفن  تدجو  سمشلا و  عولط  دعب  تماق  ةأرما 

ربكمب17- نذؤملا  نذأ  اذإ  تيبلا و  يف  يلـصأف  ءادنلا  عمـسأ  توصلل ال  ربكم  نودـب  نذؤملا  نذأ  اذإف  ةـفاسم  ةـيرقلا  يف  دجـسملا  نيب  ينيب و 
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ظفح عمتسأ  مكيأر ؟  امف  دجسملا  ىلإ  باهذلا  يف  لاحلا  يف  هبجأف  ءادنلا  عمسأ  توصلا 

ظفح18- عمتسأ  ليللا ؟  مايق  نم  بسحي  لهو  زئاج  اذه  هلمع  لهف  ةقيقد  نيرشعب  رجفلا  ةالص  ليبق  ىلإ  ليللا  رخاوأ  رتوي  لجر 

يف19- زئاجعلا  ىدحإ  ةجلاعمب  تمق  لوقي  ةرم  تاذ  دصق و  نودب  ءاسنلا  ةبطاخمل  ضرعتي  ىـضرملا و  جـلاعي  فيرلا  يف  بيبط  دـعاسم  لجر 
نودب ةالـصلا  ىلإ  تبهذ  اهنع و  يذغملا  داعبإل  ةأرملا  ديب  تكـسمأ  ءاشعلا  ةالـص  لبق  يذغملا  ةياهن  دنع  يذغم و  اهل  تمدـقف  ىرقلا  ىدـحإ 

ظفح عمتسأ  ءوضولا ؟  ضقني  ةأرملا  سمل  لهف  رهاط  انأ  ءوضو و 

359a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 389  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  رباقملا ؟ )  مترز  ىتح  رثاكتلا  مكاهلأ  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 

ظفح2- عمتسأ  دوسألا ؟  ريغ  نولب  ةأرملا  بجتحت  نأ  زوجي  له 

؟ 3- ءالؤهل مكهيجوت  امف  ءاسنلا  لاجرلاب و  رباقملا  ءىلتمت  ثيح  ديعلا  موي  ةفرع و  ةفقو  موي  اصوصخ  روبقلا و  ىلإ  بهذـي  سانلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ 

باحـصأل4- ماع  لك  حـئابذلا  نورذـني  يلهأ  لعفأ و  اذام  نكل  كرـش و  مرحم و  اهب  ةثاغتـسالا  ةناعتـسالا و  فدـهب  روبقلا  ةرايز  نأـب  ملعن  نحن 
نوحلاص مهف  نيحلاص  اوناك  اذإ  مهل  تلقف  نيحلاص  هلل و  ءايلوأ  مهنأب  نيلئاق  ةدئاف  نود  نكل  اريثك  مهانحصن  مهيلإ و  برقتلا  فدهب  روبقلا 

؟  ةلوبقم هذه  مهتالص  له  نولصي و  مهنأ  ملعلا  عم  لزنملا  يف  مهعم  ىقبأ  له  يلاؤس  مكوعفني و  نأ  نوعيطتسي  تاومأ و ال  مه  مهـسفنأل و 
ظفح عمتسأ 

ظفح5- عمتسأ  مهل ؟  ةملك  نم  له  نيلاضلا  هيجوت  ديحوتلا و  ماسقأ  نايب  يف  ةميظع  ةيلوؤسم  مهيلع  نوحلصملا  ءاعدلا و  ءاملعلا و 

اهريغ6- وأ  انمع "  اي  كيلع  حتفي  هللا  وأ "  هللا "  هللا  تايآلا "  نيب  ةتكـسلا  ةتكـسلا و  نيب  نولوقي  دجـسملا و  يف  نآرقلا  نوأرقي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ  تارابعلا ؟  هذه  مكح  امف 

عدبلا7- نم  اذه  لهف  دجـسملا  يف  كلذ  نأب  املع  يعامج  توصب  ةحتافلا  نوأرقي  ةحتافلا و  نولوقي  نآرقلا  ةءارق  نم  ءاهتنالا  دعب  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح8- عمتسأ  ةئيس ؟  ةعدب  ةنسح و  ةعدب  كانه  له 

359b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.80  ) ( 380  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهلمعتي ؟  نأ  نمؤملا  ىلع  بجي  يتلا  ةيعرشلا  رومألا  يهام 

ظفح2- عمتسأ  تقو ؟  لك  يف  ربكي  دمحي و  حبسي و  نأ  ناسنإلل  مأ  ةالص  لك  دعب  طبترم  ريبكتلا  ديمحتلا و  حيبستلا و  له 

؟ 3- كلذ يف  مكحلا  امف  كلذ  نع  مهتيهنف  اعوج  تومتف  خارف  اـهل  رويطلا  هذـه  رويطلا و  ضعب  نوداطـصي  بابـش  كاـنه  فيـصلا  لـصف  يف 
ظفح عمتسأ 

زع و4- هللا  دعب  مهل  ديحولا  نيعملا  انأ  رـصقلا و  راغـصلا  يتوخإ  يمأ و  مه  يقنع و  يف  ةنامأ  دلاولا  كرت  نيتنـسب و  دلاولا  ةافو  ضعب  تجوزت 
دعب جاوزلا و  مت  يطرش و  ىلع  يتجوز  لهأ  قفاو  ةصاخلا و  يفورظل  اهل  لقتسم  تيبب  ليقتسأ  نأ ال  طرشب  يتجوز  ةبطخل  تمدقتف  لج 

بتارب لمعأ  ينأ  ثيح  يفورظل  عيطتـسأ  يننأ ال  ملعت  يه  اهل و  لقتـسم  تيب  لجأل  لكاشملا  قلخت  يتجوز  تأدب  جاوزلا  دـعب  رهـشأ  ةـتس 
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نم ينومرح  دلوب و  اهنم  هللا  ينقزر  يرعاشمل و  رابتعا  يأ  نود  اهلهأ  تيب  ىلإ  تبهذ  اهنيب و  يمأ و  نيب  ينتريخ  ايرهـش و  لاير  فلأ  هردق 
عمتسأ يدلو ؟  مأ  ةجوزلا  هذـه  مأ  يمأ  راتخأ  له  راتحم  انأ  نآلا  ىودـج و  نود  نكل  قرطلا و  ىتشب  يتيب  ىلإ  اهدـيعأ  نأ  لواحأ  انأ  هترايز و 

ظفح

ظفح5- عمتسأ  هديب ؟  مأ  هسأرب  له  مالسلا  ىلع  درلا  يف  يلصملا  ريشي  فيك 

ظفح6- عمتسأ  ةأرملل ؟  مأ ال  ايلاع  ناك  ءاوس  يلاعلا  بعكلا  وذ  ءاذحلا  سبل  مكح  ام 

ظفح7- عمتسأ  اهيلع ؟  حسملا  نود  روبنصلا  تحت  هلجر  وأ  هدي  ناسنإلا  عضو  ول  ءوضولا  غلبي  له 

مكحلا8- اذهب  ربخأ  نأ  لجخأ  انأ  ةالـص و  لكل  ءوضولا  اهيلع  بجي  رارمتـساب  لئاوسلا  اهعم  لزنت  يتلا  ةأرملا  نأب  متركذ  مكتليـضفل  ىوتف  يف 
يتاللا ءاسنلا  رابخإ  نايحألا  نم  ريثك  يف  لواحأ  ينأ  عم  مأ ال  لئاوسلا  اهعم  لزنت  ةأرملا  هذـه  له  ملعأ  ينأـب ال  اـملع  اـهفداصأ  ةأرما  لـكل 

ظفح عمتسأ  نهفرعأ ؟ 

كلذ9- ينعي  لهف  هلبق  ءاجنتسالا  وأ  رامجتسالا  ءوضولا  طورـش  نم  نأب  هيف  لوقي  ءوضولا  يف  باهولا  دبع  نب  دمحم  خيـشلل  باتك  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  امئاد ؟  هلبق  رامجتسالا  وأ  ءاجنتسالاب  الإ  ءوضولا  حصي  هنأب ال 

ظفح10- عمتسأ  مأ ال ؟  باوص  ىلع  انأ  لهف  ركنملا  اذه  بحاص  ىهنأ  امامت ال  هل  يعرشلا  مكحلا  ملعأ  اركنم ال  ىرأ  امدنع 

اهيلع11- اذام  كلذ  لوبق  ىلع  ةربجم  ةجوزلا  تناك  اذإ  جاوزلا و  تالفح  يف  لبطلا )  وأ  فدلاب  تابراضلا  تاقاقدلاب (  ىمسي  ام  راضحإ  مكح  ام 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح12- عمتسأ  هعم ؟  لماعتلا  دودح  ام  ةالصلل  كرات  قيقش  خأ  انيدل 

360a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.43  ) ( 418  )  ( 254  ) 

 :- تايوتحملا  

جتحي1- ةعدب و  اذه  نإ  ليق  ناضمر و  ريغ  يف  سانلا  ةروس  ىتح  ةرقبلا و  نم  ةلـسلستم  ةءارق  ةالـصلا  يف  نوأرقي  دجاسملا  ةـمئأ  نم  ريثك 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  امف  اهوعمسي  نأ  لق  ميركلا  نآرقلا  نم  تاكرابم  تايآ  ةعامجلا  عامسإ  ظفحلا و  طبض  ةعجارملاب و  مهضعب 

راص2- هللا  رونب  رـسف  اذإ  نولوقي  مهنأب  املع  اذه  يف  باوصلا  امف  نمؤملا  رون  هنأب  ةاكـشمك )  هرون  لثم  ةميركلا (  ةيآلا  ءاملعلا  ضعب  رـسفي 
ظفح عمتسأ  روكذم ؟  برقأ  ىلإ  دوعي  ةغللا  ءاملع  هلوقي  امك  ريمضلا  نأب  ملعن  نحن  هيبشت و  هيف 

هيلع و3- هللا  ىلص  هلوق  يف  رخآلا  و  هنطب )  نم  رش  ءاعو  مدآ  نبا  ألم  ام  لوألا ( :  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  يثيدح  نيب  عمجلا  نكمي  فيك 
؟ )  اكلسم هل  دجأ  قحلاب ال  كثعب  يذلا  ةريره و  وبأ  لاق  ىتح  برشف  ةريره  ابأ  اي  برشإ  برـشف ،  ةريره  ابأ  اي  برـشإ  ةريره (  يبأل  ملس 

ظفح عمتسأ 

ظفح4- عمتسأ  مأ ال ؟  ءاملا  لوصو  عنمي  له  ةأرملا و  رعش  غبص  وه  شيملا و  مكح  ام 

ظفح5- عمتسأ  ةأرملل ؟  سأب  اهيف  له  ةرشبلل  ةضيبملا  تاميركلا  مكح  ام 

سأرلا6- ىلع  حـسملا  ةـيفيك  ام  ءارولا و  ىلإ  هعاجرإب  موقت  نأ  وأ  هدـيعت  نأ  سأرلا  ىلع  حـسملا  ءانثأ  ءوضولا و  ءانثأ  ةأرملا  ىلع  بجي  لـه 
ظفح عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب 

ظفح7- عمتسأ  هيلإ ؟  بهذأس  يذلا  لزنملا  يف  وأ  دجسملا  يف  ةلفانلا  يلصأ  نأ  لضفألا  لهف  ةالصلا  دعب  يلزنم  ىلإ  بهذأ  تنك ال  اذإ 

ظفح8- عمتسأ  تءاج ؟ )  امك  اهورمأ  ىنعم (  ام  تافصلا و  ءامسألا و  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  بهذم  ام 

عجرأ و9- ةالـصلا  دـعب  دجـسملا و  ىلإ  الوأ  بهذأف  ةالـصلا  اعيمج  انتوفت  دـالوألا  ظاـقيإ  تدرأ  اذإ  رجفلا و  ةالـص  يف  ةـماقإلا  برق  اـنايحأ  موقأ 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  يلمع  لهف  مهظقوأ 

ظفح10- عمتسأ  اذه ؟  هلمع  مكح  امف  نيفصن  اهفصني  فحصملا  نم  ةدجسلا  أرقي  رجفلا  ةالص  يف  دجسملا  يف  امامإ  دهاش  لجر 

ظفح11- عمتسأ  ملعلا ؟  بلاط  اهينتقي  يتلا  ريسفتلا  بتك  رهشأ  يهام  ريسفتلا  يف  أرقي  نأ  ديري  يذلا  ملعلا  بلاط 
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ظفح12- عمتسأ  ليوطت ؟  نودب  نكل  ةصاخ و  ضارغأل  لمعلا  فتاه  مادختسا  مكح  ام 

ايندلا13- مولع  ملعلا  كلذ  يف  لخدي  له  ثيدحلا  خلا )  هب ..  عفتني  ملع  وأ  ةيراج  ةـقدص  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنإ  مدآ  نبا  تام  اذإ  ثيدـحلا (  يف 
ظفح عمتسأ  يعرشلاب ؟  ديقم  وه  مأ  تايضايرلا  ءايميكلا و  ءايزيفلاك و 

ظفح14- عمتسأ  يوبنلا ؟  مرحلا  يف  ديصلا  مكح  ام 

يف15- عوشخلا  ىلع  ةنيعملا  بابـسألا  ام  ةحيحـص و  ةلاحلا  هذه  يف  نوكت  ةالـصلا  له  اهبابـسأ و  ام  ناحرـسلا  ةالـصلا و  يف  سجاوهلا  ةرثك 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟ 

ظفح16- عمتسأ  اهيلع ؟  رجؤي  له  ايندلا  يف  هتايح  يف  ناسنإلا  بيصت  يتلا  بئاصملل  ةبسنلاب 

ظفح17- عمتسأ  رفك ؟  وه  له  نيمزتلملاب  ءازهتسالا  مكح  ام 

هنم18- بجنت  نأ  دـيرت  دالوألا و ال  نم  ريثك  اهل  نأل  قالطلا  بلطت  نأ  دـيرت  اهنكل ال  ةريثك و  هعم و  ةـمئاد  اهلكاشمف  اهجوز  يف  بغرت  ةأرما ال 
جوزتم وه  امهنيب و  ةصاخلا  رومألا  ةليللا و  مويلا و  يف  اهقح  نم  هل  تلزانت  لكاشملا و  ةرثك  رارقتـسالا و  مدـع  يف  امهوبعتي  نيرخآ  الافطأ 

ظفح عمتسأ  هيف ؟  اهتبغر  مدعل  اهسفن  نم  هعنمت  نأ  اهل  قحي  له  اهنوحصنت و  اذامبف  يقوقح  ديرأ  لوقي  هنكل  ىرخأ و  ةأرما  نم 

360b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 424  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ملسملا ؟  ةديقع  ىلع  رخآلا  مويلاب  ناميإلا  رثأ  ام 

ظفح2- عمتسأ  ضوحلا ؟  رثوكلا و  نيب  قرفلا  ام 

ظفح3- عمتسأ  تباث ؟  اذه  لهف  ةنس  فالآ  ةثالث  هلوط  طارصلا  نأب  نيثدحتملا  ضعب  ركذ 

ظفح4- عمتسأ  ءاعدلا ؟  ريغ  هتافو  دعب  يدلاو  اهب  ربأ  يتلا  لامعألا  ام 

ظفح5- عمتسأ  طالغألا ؟  كلت  نم  ائيش  انل  نونيبت  لهف  تاريخلا  لئالد  باتك  مذي  ءاملعلا  ضعب  عمسأ 

انب6- ىلـص  ةوخإلا و  دـحأ  مدـقت  ةالـصلا  نم  ءاهتنالا  دـعب  لمكن و  فيك  فرعن  ملف  مامإلا  توص  انع  عطقنا  مث  ةـعمجلا  موي  ةـحاسلا  يف  انيلص 
ظفح عمتسأ  ةعمج ؟  مأ  ارهظ  ىلصت  لهف  ةءارقلا  يف  امهب  ارهج  نيتعكر 

عمتسأ7- كلذ ؟  ةحـص  ام  فيرـش  ثيدـح  كلذ  تحت  نولوقي  ةـلخنلا و  مكتمع  اومركأ  ناميإلا و  نم  ةـفاظنلا  تاراـبع  أرقن  عراوشلا  ضعب  يف 
ظفح

ظفح8- عمتسأ  غزولا ؟  لتق  ىلع  بترتملا  باوثلا  ام 

ظفح9- عمتسأ  هللا ؟  نم  ماهلإ  ايؤرلا  ريبعت  نأ  حيحص  له 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟  يف  بيصملا  وه  نمف  هللا  نم  فيوخت  هنإ  رخآلا  لاق  هللا و  بضغ  نم  هنأب  امهدحأ  لاقف  فوسكلا  يف  ناصخش  عزانت 

مالكلا11- اذه  رخآ  لجر  مهل  لاق  نكل  ةحيبذ و  كل  يدنعف  يـضاملا  ماعلا  نم  رثكأ  ماعلا  اذه  اهكلمت  يتلا  ةـعرزملا  تبجنأ  اذإ  هليمزل  لجر  لاق 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  حيحصلا  وهامف  ملظ  مارح و 

ظفح12- عمتسأ  ةيلهاجلا ؟  ةيحت  يه  له  ريخلا  حابص  وأ  ريخلا  ءاسم  هلوقب :  ةيحتلا  ملسملا  أدب  اذإ 

يتلا ال13- تاداهتجإلا  ضعب  ركذي  دـق  ةـعوضوم و  وأ  ةفيعـض  ثيداحأ  اهتايط  يف  لمحت  دـق  يتلا  تاقرولا  ضعب  رـشنب  ريخلا  يبحم  ضعب  موقي 
ظفح عمتسأ  ءالؤهل ؟  هيجوت  نم  له  اهيلع  ليلد 

نم14- مصخي  هنكل ال  دـلبلا و  كلذ  ةـلمعب  اغلبم  ينيطعت  اهنإف  يلآ  فرـص  ةـقاطب  قيرط  نع  اـغلبم  تبلط  ةـكلمملا و  جراـخ  ىلإ  ترفاـس  اذإ 
ظفح عمتسأ  ضباقت ؟  اذه  يف  له  مايأ  ةدع  دعب  الإ  يديصر 

ظفح15- عمتسأ  رجفلا ؟  ةالص  ىلع  ةنيعملا  بابسألا  ام 

ظفح16- عمتسأ  ةحلصملا ؟  كلذ  ىلإ  تعد  اذإ  اهريغ  اهيلع  ساقي  له  ثيدحلا  اهيلع  لد  ةثالث  بذكلا  اهيف  زوجي  يتلا  تالاحلا 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60316
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60316
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60317
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60317
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60318
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60318
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60319
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60319
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60320
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60320
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60321
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60321
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60322
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60322
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3988
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3988
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60323
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60323
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60324
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60324
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60325
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60325
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60326
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60326
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60327
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60327
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60328
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60328
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60329
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60329
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60330
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60330
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60331
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60331
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60332
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60332
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60333
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60333
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60334
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60334
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60335
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60335
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60336
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60336
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60337
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60337
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60338
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60338
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح17- عمتسأ  اهملع ؟  نود  ةمداخلا  هذه  رفسلا  تدارأ  اذإ  اهتمداخ  شتفت  نأ  ةأرملل  له 

ظفح18- عمتسأ  مدخلاب ؟  قفرلا  يف  ةوخإلل  ةملكب  هيجوت  نم  له 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

ريخألا | يلاتلا |  قباسلا | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ✭3 | 37 | 38 |  لوألا |   |

361a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 394  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  متنك ؟ )  امنيأ  مكعم  وه  و  ىلاعت (  هلوق  يف  ةيعملا  رسفت  فيك 
ظفح2- عمتسأ  هنفد ؟  دعب  ميهاربإ  هنبا  نقل  دق  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نأب  نوجتحي  مه  هنفد و  دعب  تيملا  نونقلي  نميف  مكيأر  ام 
ظفح3- عمتسأ  تيملا ؟  نع  ةيحضألا  زوجت  له 
اذه4- ىلإ  رظني  هللا ال  نأ  وأ  تيبلا  اذـه  لخدـت  ةـكئالملا ال  نأب  بقع  ىلع  اسأر  ابولقم  ءاذـحلا  دوجو  دـنع  هنأب  نولوقي  سانلا  نم  ضعب  دـجوي 

ظفح عمتسأ  رمألا ؟  اذه  يف  نولوقت  اذامف  تيبلا 
ظفح5- عمتسأ  يعرشلا ؟  ملعلا  ليصأت  بف  اهب  أدبأ  يتلا  بتكلا  امو  كلذ  ىلع  ةنيعملا  بابسألا  يه  امو  هللا  نيدل  ةيعاد  ةأرملا  نوكت  فيك 
ةريثك و6- رافسأ  بحص  انأ  يعم و  رفسلا  يف  صخـشل  رـسيتي  مل  اذإ  بكر )  ةثالثلا  ناناطيـش و  نابكارلا  ناطيـش و  بكارلا  ثيدحلا (  يف 

ظفح عمتسأ  يدحو ؟  ترفاس  اذإ  ثيدحلا  اذه  يف  لخدأ  له  لعفأ و  اذامف  دحأ  يعم  رفاسي  نأ  يل  رسيتي  ةنسلا و ال  قبطأ  نأ  ديرأ 
ظفح7- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  تومي  نم  الإ  ةنجلا  لوخد  نم  هعنمي  مل  ةالص  لك  دعب  يسركلا  ةيآ  أرق  نم  نأب  ثيدح  يف  تأرق  دقل 
بحاص8- ةقفاوم  نم  دبال  له  لعفي و  اذامف  هدجي  مل  هنع و  ثحب  دق  رخآ و  صخـشل  نيد  هيلع  نكل  ماعلا و  اذـه  يف  جـحلا  ىلع  مزاع  صخش 

ظفح عمتسأ  نيدلا ؟ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  84ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
97

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
115

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
27226
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
24
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

361b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.20  ) ( 366  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

يرهشلا1- هلخدف  هيلإ ،  ةجاحب  سيل  هنأب  ملعلا  عم  ًايرهـش  اهبتار  فصن  ذخأ  ىلع  رـصي  خيـشلا  ةليـضف  اي  اهجوزو  ةلماع  ةجوز  اهنأب  ركذت  ةلئاس 
نم ينعنميو  هريبعت  دح  ىلع  ميحج  ىلإ  يتايح  بلقيو  اهئانبألو  اهل  ديرـشتلاو  قالطلاب ،  اهدده  بتارلا  فصن  نم  هيطعت  نأ  تضفر  اذإو  ريبك 

انأو ال ياضر  نودو  ينع  ًامغر  دـيري  ام  هيطعأف  هدـيدهت  نم  ًافوخو  يدـالوأو  يتيب  ىلع  ًاـظافح  دـيريام  هءاـطعإ  ىلإ  رطـضأف  ًاـيئاهن  لـمعلا 
ًاعرـش هل  قحي  له  لاؤسلاو :  نذإلا ،  هنم  ذخآ  نأ  دعب  الإ  يل  ىقبت  اميف  فرـصتلا  نم  ينعنمي  ًاضيأو  ًاديدهتو  ًاهرك  ينم  ذـخأ  ام  يف  هحماسأ 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوهجو  ينم  هذخأي  امم  ءزج  ولو  عاجرتسا  ةينب  هملع  نود  هلام  نم  ذخآ  نأ  يل  قحي  لهو 
اهب2- عربتلا  دصقب  اهتذـخأف  ىـصحلا  عمجأ  انأو  بارتلا  يف  لاير  نيـسمخ  غلبم  تدـجو  ةـفلدزم  يف  انأو  مارحلا ،  هتيب  جـحب  يلع  هللا  نم  دـقل 

نم غلبم  ةفاضإ  عم  اهب  تعربت  يتدوع  دنع  ًالعفو  نيملـسملا  نم  دحأ  هنم  ديفتـسي  نل  بارتلا  يف  كلذ  تكرت  اذإ  يننأل  مهريغ  وأ  نيملـسملل 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  ءيش  يلع  لهف  افوسوك  يف  نيملسملل  لاملا 

انأو3- لوقت  يلـصت  مث  ءوضولا  ىلع  اهدـعاست  ريخ  هللا  اهازج  لوقت  اهتدـلاو  تناكف  زيكرتلا  عيطتـست  تناكو ال  ةـضيرم  تناك  اهنأب  ًاضيأ  ركذـت 
الو قيفأ  مث  يناوث  عضبل  ساعنلا  يلع  بلغي  ةالصلا  ءانثأ  تنك  نكلو  ءاشعلاو  برغملا  نيب  رـصعلاو و  رهظلا  نيب  عمجتو  ريرـسلا  ىلع  ةمئان 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟. ديعأ  نأ  خيشلا  ةليضف  اي  يلع  لهف  ةلصتم  مايأ  ةثالث  ةدمل  كلذ  ناكو  ةالصلا  يف  تأرق  اذام  وأ  تيلص  مك  يردأ 
لوحلا4- هيلع  لاحو  باصنلا  غلبي  بهذلا  اذهو  هفرـصأ ،  نأ  نم  يلام  ىلع  ًاظافح  ةنيزلا  ضرغب  اهتيرتشا  بهذلا  نم  ةيمك  يدـنع  ًاضيأ :  لوقت 

دنع طقف  بهذـلا  يكزأ  لهف  هللا ،  همحر  يبأل  ثاريم  نم  غلبمب  تقزر  لوحلا  مامت  نم  رهـش  لـبق  نكلو  هللا  ءاـش  نإ  هيكزأ  نأ  يتين  يفو 
ظفح عمتسأ  ًاضيأ ؟.  لاملا  ىلإ  ةفاضإلاب  بهذلا  يكزأ  مأ  لوحلا  مامت 

ظفح5- عمتسأ  ةعاسلا ؟  متاخلا و  سبلي  ناسنإلا  مميتلا و  مكح  ام 
هتجوز6- عماجو  مايصلا  تقو  يف  يسفن  كسمأ  نأ  عطتسأ  مل  لوقي  ميركلا  ناضمر  رهش  ءاج  امدنع  يضاملا و  نابعش  رهش  يف  جوزتم  لجر 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟.  هب  لمحلا  اذه  لهو  يل ،  هللا  رفغيل  لعفأ  اذام  ًاريخ  هللا  مكازج  ينوديفأ  لوقي  لماح  نآلا  يهو 
فـصن7- ريجألا  ىطعأو  كانه  موصي  مرحلا  ىلإ  بهذو  دجـسملا  يف  هنع  بوني  نم  رجأ  ًالثم  ناضمر  رهـش  ءاج  اذإ  دـجاسملا  يف  ةـمئألا  ضعب 

ظفح عمتسأ  دجسملا ؟.  مامإ  مامإلا  اذهل  لالح  بتارلا  ةيقب  لهف  بتارلا 
عمتسأ8- ههبـش ؟.  هيف  مأ  لالح  اذه  له  مهل  هتلافك  لباقم  ةئاملا  يف  نيرـشع  مهترجأ  نم  ذـخأيو  جراخلا  نم  ًالامع  مدختـسي  يذـلا  صخـشلا 

ظفح
حيـضوتلا9- وجرأ  ةـعكر  لك  يف  ةروس  اهعمو  ةـحتافلا  أرقأ  نأ  زوجي  لهف  تاعكر  عست  وأ  تاعكر  سمخ  ًـالثم  ًادرـس  رتولا  يلـصأ  نأ  تدرأ  اذإ 

ظفح عمتسأ  ليصفتلاب ؟. 
ظفح10- عمتسأ  تاعكرلا ؟.  ةهج  نم  خيش  اي  رتولا  يف  لضفألا  وهام 
؟. 11- كلذ ىلع  دـيزأ  وأ  صقنأ  نأ  دـيرأ  يننأل  ةـعمجلا  موي  يمايـص  فداص  اذإ  جرح  يلع  لهف  مالـسلا  هيلع  دواد  هللا  يبن  مايـص  موصأ  نأ  دـيرأ 

ظفح عمتسأ 
يف12- رارمتسإلا  بلطتي  اذهو  ضيحلا ،  مايأ  يف  كلذ  تأرق  اذإ  جرح  اهيلع  لهف  موي  لك  يف  ةرقبلا  ةروس  ةءارقب  اهـسفن  جلاعت  نأ  ديرت  ةأرما 

ظفح عمتسأ  جالعلل ؟.  يفكت  اهدحو  ةرقبلا  ةءارق  لهو  لعفت  فيكف  زوجي  ناك ال  اذإو  جالعلا 
له13- ةسردملا  بحاص  هلأسي  امدنعو  ةيـصوصخ ،  سورد  ءاطعإ  مدعب  ةسردملا  عم  هدـقع  صنيو  ةـيلهألا  سرادـملا  ىدـحإ  يف  لمعي  سردـم 

نأب عم  دقعلل  فلاخم  اذه  لهو  ًاسورد  يطعي  نأ  سردـملا  اذـهل  قحي  له  لاؤسلاو  سورد  يأ  ءاطعإ  مدـعب  مسقي  ةيـصوصخ  ًاسورد  يطعت 
ظفح عمتسأ  ةسردملا ؟.  يف  هلمع  ىلع  رثؤي  كلذ ال 

نأ14- عيطتسي  ىتح  ءاضوضلا  ثادحإ  مدعب  مهرمأي  لب  طقف  هدالوأو  هتجوز  عم  ثدحتي  لزنملل ال  دوعي  امدنعو  لمعلا  يف  هموي  عيمج  يضقي  جوز 
ىلع هءاقدـصأ  ةفاضتـساب  موقيو  بتكلا  دـحأ  يف  أرقيل  سلجي  ًاليل  داـع  اذإو  ىرخأ  ضارغأو  ماـعط  نم  مهمزلي  اـم  ءارـشب  متهي  ـالو  ماـني ، 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ابوروأ
1تارامإلا

25نيصلا
2ايناملأ
3رئازجلا

3رصم
ةدحتملا 1ةكلمملا 

1تيوكلا
2برغملا

1ايزيلام
1ادنلوه
1نامع
1ايسور

9ةيدوعسلا
43اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 97نيدجاوتملا 

؟.  جوزلا اذـه  لثمل  ةـيهيجوت  ةـملك  نم  لهف  تيبلا  ضارغأ  هراضحإ  مدـعل  هنولكأي  ام  مهيدـل  سيل  هدالوأ  نوكي  امبرو  معاطملا  يف  ماـعطلا 
ظفح عمتسأ 

ظفح15- عمتسأ  مثإ ؟.  ينقحلي  لهو  مكحلا  امف  اهيلع  موادأ  ةحارصب ال  انأو  نيتعكر  موي  لك  يف  يلصأ  نأ  ماعلا  اذه  تحجن  اذإ  ترذن  دقل 

362a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 372  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

تارملا ال1- ضعب  يف  هنأب  ًاملع  هرـضي  يدلاو  ىلع  يئاكب  لهف  اهدلاو  ىلع  يكبت  نأب ال  سانلا  نم  ريثك  اهحـصن  دقو  ًابيرق  اهدـلاو  يفوت  ةاتف 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  انوهجو  انل ،  ةدناسم  نم  هب  موقي  ام  ركذأو  هضارغأو  هبايث  تيأر  اذإ  ًاصوصخو  ءاكبلا  نم  يسفن  عنمأ  نأ  عيطتسأ 

ظفح2- عمتسأ  يدلاو ؟.  ىلإ  لصت  يك  اهب  موقأ  يتلا  ريخلا  لامعأ  ىلإ  نيروجأم  ينودشرأ  ًاضيأ  لوقت 
مأ3- ةرفغملاب  هل  اوعدأ  له  يردأ  يفوت ال  دقو  هل  يتفرعم  ذنم  يلصي  ناكو ال  ةدملا  هذه  دعب  انقرتفاو  ًاماع  نيرـشع  لبق  ًاصخـش  فرعأ  تنك 

ظفح عمتسأ  ال ؟. 
ظفح4- عمتسأ  دجسملا ؟.  ةيحت  دعب  دجسملا  يف  مأ  تيبلا  يف  رجفلا  يتعكر  يلصن  نيأ 
كرتأ5- مث  ةنـس  موصأ  ًارهـش  كرتأ  مث  ًارهـش  يلـصأ  تادابعلا  يف  انواهتم  تنك  يتلوفط  ذـنم  لوقي  نيرـشعلاو  ةـثلاثلا  رمعلا  نم  غلبي  باـش 

رئابكو يـصاعم  نم  ينتاف  امب  لعفأ  نأ  يلع  اذام  ًاحوصن  ةـبوت  يبر  ىلإ  تبتو  يلع  بات  هلل  دـمحلا  نكلو  يـصاعملا ،  ضعب  بكترأو  نيتنس 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوهجو  بونذلا 

ركذيو6- مارحإلل  ربكيو  هبلق  يف  يوني  مأ  ًارهج  ةينلا  ركذي  مأ  هبلق  يف  يوني  له  ةالـصلا  ماقت  امدـعب  يلـصي  نأ  دـيري  امدـنع  ناسنإلا  لوقي  اذام 
ظفح عمتسأ  تاعكرلا ؟.  ددع 

ظفح7- عمتسأ  ءاجنتسا ؟.  نودب  ءوضولاب  يفتكي  مأ  ءاجنتسإلا  ديعي  نأ  هيلع  بجي  له  حير  ناسنإلا  نم  جرخ  اذإ  ًاضيأ  لوقي 
ةعاس8- نم  اذه  نم  يكزأ  له  يرجأ  تذخأ  ةنسلا  تيضمأ  نأ  دعب  نيعم  غلبمب  رهشلاب  بتار  ىلع  نيقفتم  ةنس و  هدقع  صخش  دنع  لمعي  لجر 

ظفح عمتسأ  لوحلا ؟.  هيلع  لوحي  ىتح  رظتنأ  مأ  ملتسأ  ام 
ظفح9- عمتسأ  ريخم ؟.  مأ  ريسم  ناسنإلا  له 

ظفح10- عمتسأ  كلذ ؟.  يف  رجأ  هل  نوكي  تايرورضو  تاحابم  نم  هتيب  لهأ  ىلعو  هسفن  ىلع  ناسنإلا  هقفني  ام  له 
ظفح11- عمتسأ  اهريغو ؟.  ءاروشاع  مويو  ةفرع  مويك  ًاعوطت  موصي  نأ  هل  نكمي  له  رذن  مايص  هيلع  نم 
يف12- هتفلاخم  زوجي  لهف  دالوألا  ةرثكو  لبقتـسملا  يف  تيبلا  فيراصمو  شيعلا  قيـضك  ةعنقم  ريغ  بابـسأل  يجاوز  ىلع  يدلاو  قفاوأ  مل  اذإ 

ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟.  هذه 
ظفح13- عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  مهنيصحتو  جاوزلا  ةعرس  يف  بابشلل  ةيهيجوت  ةملك  نم  له 
مأ14- امهـضبقي  لهف  هيدـي  ىلع  ناك  اذإو  هيتبكر  ىلع  مأ  هيفك  ىلع  ماـيقلا  يف  يلـصملا  دـمتعي  لـه  دوجـسلا  نم  ةـيناثلا  ةـعكرلل  ماـيقلا  دـنع 

ظفح عمتسأ  امهطسبي ؟. 

362b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.13  ) ( 528  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيروجأم ؟.  هلماح  ىلع  ةجح  نآرقلا  نوكي  فيك 
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ظفح2- عمتسأ  عوكرلا ؟.  نم  عفرلا  دعب  ءاعدلا  غيص  ضعب  اوركذت  نأ  اوجرأ 
ضرف3- اهنأ  مأ  اولصي  نأ  ةالصلل  رضح  نم  عيمج  مزلي  لهو  ىرخأ  ةعامج  عم  اهيلصأ  مأ  ًادرفنم  اهيلـصأ  نأ  زوجي  لهف  ةزانجلا  ةالـص  ينتتاف  اذإ 

ظفح عمتسأ  ةيافك ؟. 
ظفح4- عمتسأ  هدعب ؟.  مأ  مالسلا  لبق  وه  له  ةراختسإلا  ءاعد  نوكي  ىتم 
ظفح5- عمتسأ  ردقلاو ؟.  ءاضقلاب  ناميإلا  مكح  ام 
ءارسإلا6- ةروس  يفو  مهايإو ))  مكقزرن  نحن  قالمإ  نم  مكدالوأ  اولتقت  الو  ماعنألا ((  ةروس  يف  ةميركلا  ةيآلا  يف  هللا  مكظفح  خيشلا  ةليـضف 

ظفح عمتسأ  بيترتلا ؟.  اذه  يف  فالتخإلا  ديفي  اذام  مكايإو ))  مهقزرن  نحن  )) 
ظفح7- عمتسأ  ًارفاك ؟.  ىمسي  له  ةعمجلا  الإ  يلصي  يذلا ال  صخشلا 
ظفح8- عمتسأ  ةعمجلا ؟.  ةالص  نع  ينغت  ديعلا  ةالص  نأب  ةعمجلاو  ديعلا  موي  عامتجا  نأ  حيحص  له 
ظفح9- عمتسأ  اهبتارم ؟.  نع  انوثدحو  ىوقتلا  يهام 

رسيألا10- بناجلا  ىلع  كلذ  لعفيو  لوقي  مث  هللا  ةمحرو  لوقي  مث  تفتلي  مث  مكيلع  مالسلا  نولوقي  دجاسملا  ةمئأ  ضعب  ةالصلا  يف  ميلستلا  يف 
ظفح عمتسأ   ؟.

ريغ11- نم  جوزتأ  نأ  ديرأ  تنكو  تقولا  كلذ  يف  جاوزلا  ديرأ  ملو  يوناثلا  فصلا  يف  اهنيح  تنك  يرمع  نم  رـشع  ةـنماثلا  يف  انأو  ينجوز  يبأ 
ىضم نآلا  ىتحو  ةأرملا  هذه  بحأ  يننأب  مايألا  نم  موي  يف  رعشأ  مل  يننكلو  ةأرملا  كلت  تجوزت  ضفرلا  عطتسأ  مل  اهنيح  نكل  هذه  يتجوز 
ةملعتم ريغ  ةيورق  يتجوز  نأب  ًاملع  ًابيبط  نآلا  لمعأو  ةيعماجلا  يتسارد  تلمكأ  دقو  نآلاو  دالوأ  ةثالث  اهنم  يلو  ةنس  رشع  ةثالث  انجاوز  ىلع 
يننكل اههركأ  الو  اهبحأ  ةنيدملا ال  يف  لمعأ  انأو  يبأ  تيب  يف  اهدالوأ  عم  ةيرقلا  يف  اهعم  شيعلا  عيطتسأ  يننأب ال  رعشأ  نآلا  ةليمج  تسيلو 
جوزتأو اهقالط  يف  ركفأ  نآلاو  ةثالثلا ،  يدالوأ  مأ  اهنأ  ىوس  رعاشم  يأ  ينبذجت  الف  اهوحن  ةبغر  يدل  دجوت  الو  جوزك  اهعم  شيعلا  عيطتسأ  ال 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ةيضقلا  هذه  يف  يل  نسحألا  وهام  خيشلا  ةليضف  ينوهجوف  اهريغ  نم 
يف12- حامسلا  يليفك  نم  تبلط  اذإو  لوقي  دلبلا  نع  ديعب  هنأل  ةعمج  يأ  لصي  مل  ًارهش  رـشع  ةتـس  هلو  ءارحـصلا  يف  مانغأ  يعار  لمعي  لجر 

ظفح عمتسأ  عمجلل ؟.  يكرت  يف  مثإ  يلع  لهف  كناكم  يف  يلص  لوقيو  قفاوي  ةعمجلا ال  ىلإ  باهذلا 
ظفح13- عمتسأ  ءيش ؟.  همزلي  له  مميتلاب  تاولص  ةدع  ىلص  دقو  مانغألا  برشب  صاخلا  ءاملا  دوجو  عم  تقو  لك  يف  مميتي  لجر 
ظفح14- عمتسأ  مئاقلا ؟.  لثم  سلاجلا  ةالص  يف  باوثلا  لهو  اهمدق  يف  مالآ  نم  يناعت  تناك  اذإ  ةسلاج  يهو  ةأرملا  ةالص  مكح  ام 
نأ15- عيطتسأ  ًانايحأ ال  حبصلا  ةالص  نكلو  يتالـص  يف  ةمزتلم  انأ  لوقت  لماحو  لافطأ  اهيدلو  ًاماع  رـشع  ةعـست  رمعلا  نم  غلبتو  ةجوزتم  ةأرما 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  مثإ  يلع  له  ةرخأتم  رجفلا  يلصأف  يلافطأ  ىلع  يرهس  ببسب  اوحصأ 
ظفح16- عمتسأ  روهش ؟.  ةتسل  ةنيعم  ةدمل  رفاظألا  ةيبرت  مكح  نع  لأست  ةأرما 

363a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.07  ) ( 409  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

دوصقملا1- ام  ةبقلا و  عضو  نم  ىلع  مالسلا  كرت  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأب  ركذ  ام  حيحـص  له  تويبلا و  يف  ةبقلا  عضو  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  كلذب ؟ 

ظفح2- عمتسأ  ءارشلا ؟  عيبلاب و  لماعتلا  لاح  يف  ةيبنجألا  ةأرملا  ىلإ  لجرلا  رظن  مكح  ام 
ظفح3- عمتسأ  فوشكم ؟  اهرعش  نآرقلا و  أرقت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح4- عمتسأ  ةيدفلا ؟  ةيحضألا و  يدهلا و  نيب  قرفلا  ام 
عمتسأ5- نوعيطتسي ؟  نيذلل ال  قانتخإلا و  وأ  ماحزلا  نم  نوفاخي  نيذلل  الثم  برغملا  دعب  وأ  ةنسلا  تقو  ريغ  تقو  يف  رامجلا  يمر  زوجي  له 

ظفح
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ظفح6- عمتسأ  ةنيعم ؟  ةفص  هل  درو  له  هيلع و  رورملا  دنع  طارصلا  ةفص  ام 
ظفح7- عمتسأ  مامإلا ؟  كبري  كلذ  نأب  اصوصخ  ةوالتلا و  يف  أطخلا  دنع  مامإلا  ىلع  حتفلا  ةيفيك  يف  نيلصملل  اهيجوت  وجرن 
له8- فارطألا و  يف  مأ  ةرشابم  مامإلا  فلخ  اوناك  ءاوس  لوألا  فصلا  يف  راغصلا  لافطألا و  ضعب  دجو  اذإ  دجسملا  يف  مامإلا  فرـصتي  فيك 

ام مهرامعأ  شيوشت و  ررض و ال  هنم  دجوي  بدؤم ال  مهضعب  ةالـصلل و  نوركبي  مهنأب  ةصاخ  فلخلا  ىلإ  مهداعبإب  نيلـصملا  بلطل  بيجتـسي 
ظفح عمتسأ  ةرشاعلا ؟  ىلإ  ةنماثلا  نيب 

ظفح9- عمتسأ  دجسملا ؟  ىلإ  هيف  يبصلا  ذخؤي  يذلا  بسانملا  نسلا  وهام 
دهاعتي10- نأ  كلذب  دـصقي  نآرقلا  ةـياهن  ىلإ  ةرقبلا  نم  أدـب  عباتتب  ءاشعلا  وأ  رجفلا  ةالـص  يف  نآرقلا  أرقي  مامإلا  ناك  اذإ  يعرـش  جرح  نم  له 

ءزج نم  انايحأ  أرقي  ةعمجلا و  رجف  ناسنإلا  ةدجسلا و  ةءارق  ىلع  صرحي  هنأب  املع  ابيرقت  ةنسلا  رادم  ىلع  نيلـصملل  هعمـسي  نأ  نآرقلا و 
ظفح عمتسأ  ةنسلل ؟  اقيقحت  ءاشعلا  يف  مع 

ةدم11- نأب  املع  ثدحلا  نم  فيفختلل  تأضوت  ثيولتلا و  تنمأ  اذإ  دجسملا  يف  ملعتلل  ةعفانلا  تارضاحملا  رضحت  نأ  ضئاحلا  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح عمتسأ  ريثك ؟  ريخ  اهتاف  امبرل  ىرخأ و  ىلإ  ةأرما  نم  توافتت  ضيحلا 

ظفح12- عمتسأ  اهنم ؟  الساكت  ضيحلا  ةرتف  يف  أرقت  مل  تناك  اذإ  ضئاحلل  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 
ظفح13- عمتسأ  هفارطأ ؟  ىلإ  رعشلا  تبانم  نم  وه  له  ءوضولا  يف  اهرعش  ةأرملا  حسمت  نيأ  نم 

363b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.51  ) ( 393  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةرشبلا ؟  ريشقت  ميرك  مكح  ام 
ظفح2- عمتسأ  بيشلا ؟  فتن  مكح  ام 
ءايح3- اهمراحم  نم  ًادحأ  ربخت  مل  ةرودلا و  اهيلع  تلزن  نماثلا  مويلا  يف  اهمراحم و  دحأ  عم  اهرمع  نم  رشع  ةسداسلا  يف  يهو  تجح  ةأرما 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  كسانملا  عيمج  تدأ  و 
ظفح4- عمتسأ  ةأرملل ؟  ةبسنلاب  ةيلبقلا  رصعلا  ةنس  يهتنت  ىتم 
ظفح5- عمتسأ  اهفيرحتب ؟  انملع  عم  ةيوامسلا  بتكلا  ةءارق  مكح  ام 
ظفح6- عمتسأ  ضيح ؟  كلذ  ربتعي  له  مايأ  ةرشعب  ضيحلا  ءاهتنا  دعب  ةردكلا  مكح  ام 
رانلا7- يف  العف  نونوكيس  لهف  مهتحماسف  حامسلا  ةرتف  دعب  اهنم  اوبلط  رانلا و  نم  لفـسألا  كردلا  يف  هللا  مهلعجي  نأ  اهئانبأ  ىلع  تعد  مأ 

ظفح عمتسأ  هلعفت ؟  نأ  اهيلع  بجي  اذام  و 
ظفح8- عمتسأ  ناديلا ؟  اهيف  عفرت  يتلا  عضاوملا  يهام  ةالصلا و  تاعكر  عيمج  يف  ارمتسم  نوكي  نيديلا  عفر  له 
ظفح9- عمتسأ  اهيضقي ؟  ىتمف  هنم  انايسن  ىحضلا  ةرتف  يف  اهيلصي  مل  مث  رتولا  ةالص  صخشلا  تتاف  اذإ 

عم10- بسانتي  ادج ال  ءيذب  مالكب  ملكتي  هعم  انـسلج  اذإ  نكل  هدحول و  سلجي  هانكرت  اذإ  هللا  فاخن  نحن  قلخلا و  ءيـس  نسلا  يف  ريبك  دـج  انل 
ءرد هعم  ثدـحتلا  نع  انعانتما  هعم و  انلعف  يف  مثأن  لهف  كشلا  مئاد  هب و  قيلي  اـم ال  لـعفي  هنإـف  هيلع  مالـسلا  اـندرأ  اذإ  هنـس و  يف  وه  نم 

ظفح عمتسأ  دسافملل ؟ 
نأ11- اهل  له  مويلا  كـلذ  يف  مدـلا  نم  ةـفيفخ  تارطق  اـهيلع  لزنت  مث  نم  نماـثلا و  مويلا  يف  لـستغتف  ماـيأ  ةـينامث  ضيحت  ةأرملا  تناـك  اذإ 

ظفح عمتسأ  لعفت ؟  اذام  مثأت و  لهف  لسغلا  كرتت  انايحأ  نيترم و  لستغت  دق  اهنأ  ملعلا  عم  لستغت 
ظفح12- عمتسأ  لضفأ ؟  امهيأ  باهذلا  مأ  اهتعاط  اهل  لهف  اهتدلاو  اهتعنمف  نآرقلا  ظيفحتب  قاحتلالا  تدارأ  ةاتف 
ىتح13- صاخ  ناكم  يف  اهعـضو  مث  مهـسألا  عمجب  ماعلا  ةيادب  يف  موقتف  يـسردملا  فصقملا  نع  ةلوؤسملا  يهو  سرادملا  ىدحإ  يف  ةـلمعم 

نم لصحت  يتلا  حابرألا  عم  نهل  مهـسألا  ةداعإب  موقت  ماعلا  ةـياهن  دـنع  ماعلا و  ةـليط  فصقملا  نم  ءارـشلاب  تاذـيملتلا  موقت  ماعلا و  ةـياهن 
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ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اذه  يف  لهف  فصقملا 
ناضمر و14- رهـش  يف  يلإ  تلـصو  اهنع و  اديعب  ةريبك  ةدم  يل  ناك  يدل و  تتأ  لعفلاب  يترايزل و  يتجوز  تيعدتـسا  ةكلمملا و  يف  لمعأ  انأ 

املع حيحص  جحلا  له  اذهل و  ةرافكلا  يهامف  اهعم  جحلا  ةضيرف  تيدأ  رهشأ  ةثالثب  كلذ  دعب  كلذ و  ةرافك  ام  ردأ  مل  ناضمر و  راهن  يف  اهتيتأ 
ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  ةروطخ  ىدم  ملعأ  نكأ  مل  يننأب 

نكي15- مل  طقف و  تانب  عبرأ  يدل  نكل  اروكذ و  بجنأ  مل  انأ  امأ  روكذ  ءانبأ  هل  تاونـس و  ذـنم  يفوت  دـق  طقف و  دـحاو  خأ  يل  نايفوتم و  يدـلاو 
ظفح عمتسأ  يتافو ؟  دعب  يتانب  عم  نوثري  يخأ  ءانبأ  لهف  دالوأ  يدنع 

ظفح16- عمتسأ  ةيدفلا ؟  يدهلا و  كلذك  ليلدلا و  عم  ةدحاو  ةحيبذ  مهنع  ءيزجت  له  ةرسألا و  بر  ىلع  ةيحضألا  رصتقت  له 
ظفح17- عمتسأ  اهذخأ ؟  مكح  ام  اهمكح و  ام  اهريغ و  مرحلا و  ةطقل  مكح  ام 

364a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.37  ) ( 400  )  ( 245  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  عادولا ؟  مودقلا و  فاوط  نع  ينغي  ةضافإلا  فاوط  له 
زع2- هللا  ةعاط  ىلع  يندعاسي  ينيد و  يلع  ظفحي  احلاص  الجر  ديرأ  يننأل  جوزتأ  مل  نيرـشعلا و  ةيناثلا و  رمعلا  نم  غلبأ  ةاتف  انأ  لوقت :  ةأرما 

انأ يلع و  دقعي  مل  هنأب  املع  نآلا  ىلإ  ةحاترم  ريغ  هيلع و  ةيـضار  ريغ  ينكل  يلـصي و  لجر  ىلع  ةقفاوملا  ىلع  ينربجأ  يدـلاو  نكل  لج و  و 
عم انأ  كلذ و  ىلع  انوع  هل  نوكأ  نأ  يـسفن  ىلع  فاخأ  يـصاعملا و  ضعب  هيف  نأل  لجرلا  اذه  تضفر  دق  ةليلق و  يتليح  دـيدش و  قيـض  يف 
نأ لمأ  يل  ناك  ىودج و  نود  نكل  مهعانقإب و  تلواح  يـصاعملا و  ضعبب  نورهاجي  يلهأ  نأل  رمجلا  ىلع  ةضباقلاك  ينيدـب  ةكـسمتم  يلهأ 
مالك لاق  يتاوخأ  ىدحإ  جوز  هل  تلق  بحر و  ردصب  مهافتي  عرـستم ال  يدلاو  لمألا و  تدقف  يننكل  ريخلا  ىلع  يننيعي  حلاص  لجر  نم  جوزتأ 

هيف امب  داشرإلا  حـصنلا و  وجرأ  ريغتي  مل  يلاح  نكل  تارم  ةدـع  ةراختـسالا  ةالـص  تيلـص  ينأ  مغر  ىربكلا .  لبق  ىرغـصلا  جوزت  ساـنلا ال 
نأ ميركلا  هللا  لأسأ  هرمع و  يف  هللا  لاطأ  هجوملا  يبرملا و  معن  وهف  نيميثع  نب  حلاص  خيـشلا  ةليـضف  مالكب  عنتقأ  يننأل  ةدـئافلا  ريخلا و 

ظفح عمتسأ  نيملسملا ؟  ةنجلا و  هقزري 
ظفح3- عمتسأ  ردقلا ؟  ءاضقلا و  ىلع  اضارتعا  ربصلل و  ايفانم  ءاكبلا  اذه  ربتعي  ةيسفنلا  طوغضلا  ةجيتن  ناسنإلا  ىكب  اذإ  له 
ظفح4- عمتسأ  امهانعم ؟  ام  دحاو و  ىنعمب  ردقلا  ءاضقلا و  له 
باهذلا و5- يف  اهل  نذأت  اهمأ  نأب  املع  اهدلاو  ملع  نود  اهيلإ  بهذت  نأ  اهل  زوجي  له  اهروزت  نأ  ديرت  تاونـس و  ذنم  اهرت  مل  ةـقيدص  اهل  ةاتف 

ظفح عمتسأ  هملع ؟  نودب  بهذت  مأ  هنذأتست  نأ  اهل  لهف  اهنم  بضغي  فوسف  اهوبأ  ملع  اذإ  اهوخأ و  وه  اهب  عجري  اهب و  بهذي  يذلا 
لهف6- مدنلا  دشأ  لعفلا  كلذ  ىلع  مدني  بضغلا  كلذ  نم  ءودهلا  دعب  مث  ديدشلا  بضغلا  تقو  يف  هيدلاو  ىلع  هتوص  عفري  يذـلا  صخـشلا  له 

ظفح عمتسأ  نيدلاولا ؟  قوقع  نم  اذه  ربتعي 
ام7- هيلإ و  ةجاحب  كلذ  يرتشي  فوس  يذلا  نأ  املع  فارسإلا  نم  اذه  ربتعي  نمثلا  طسوتم  ةيئابرهكلا  هتاودأ  لزنملا و  ثاثأ  ديدجت  ءارش و  له 

ظفح عمتسأ  هدودح ؟  ام  فارسإلا و  ةلثمأ 
نوللهي ال8- تيملا و  تيب  يف  نوعمتجي  ءاسملا  يف  يعامج و  توصب  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  نوددري ال  ةربقملا  دـنع  تيملا  لمح  دـنع 

؟  كلذ يف  ةنسلا  يهام  اذه و  مهلمع  يف  عرشلا  مكح  امف  هبونذ  تيملا  نع  ففخي  اذه  مهلمع  نأ  مهمعزب  ةرم  نيعبس  سمخ و  هللا  الإ  هلإ 
ظفح عمتسأ 

نع9- انوديفأ  دسجلا  نم  ةجراخلا  ةشحافلا  ةساجنلا  ءوضولا  ضقاون  نمض  نم  ناك  ءوضولا و  ضقاون  نع  ةريغـصلا  تابيتكلا  ضعب  يف  تأرق 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  ةفرعم 

364b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60419
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60419
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60420
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60420
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60421
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60421
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60422
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60422
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60423
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60423
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=3995
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3995
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60424
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60424
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60425
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60425
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60426
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60426
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60427
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60427
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60428
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60428
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60429
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60429
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60430
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60430
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60431
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60431
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60432
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60432
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 ( تياباغيم  3.29  ) ( 413  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

ةءولمم1- ةرورق  عضوي  ربقلا  قوف  تيملا و  دـسج  نم  نيلت  اهنأ  ىوعدـب  تيملا  بناجب  دـيرج  ةـعطق  نوعـضي  سانأ  ىرقلا  ىدـحإ  يف  تدـجو 
ظفح عمتسأ  اذه ؟  مهلمع  مكح  امف  بوبحلا  ءاملاب و 

ظفح2- عمتسأ  كلذ ؟  لايح  هللا  ىلإ  ةاعدلاو  ملعلا  بالط  ىلع  بجي  اذامف  مهم  رمأ  ةديقعلا  سيردت 
هنأ3- ملعلا  عم  ةـليوط  ةرتف  دـعب  الإ  ةلوهـسب  ظفحي  نايـسنلا و ال  ريكفتلا و  دورـشلا و  ريثك  هنكل  يعرـشلا و  ملعلا  بلط  يف  بغري  ناسنإ 

يأب هنوهجوت و  اذامبف  تارـضاحملا  ميركلا و  نآرقلا  ةعاذإ  ىلإو  ةيعرـشلا  ةطرـشألا  ىلإ  عامتـسالا  لثم  ةـعفانلا  ءايـشألا  يف  هتقو  يـضقي 
ظفح عمتسأ  بتكلا ؟  أدبي  ءيش 

تناك4- نإ  قرـشلا و  هاجتاب  هسأر  نوكي  الجر  ناك  نإ  تيملا  نوكي  ةزانجلا و  ةالـص  نولـصي  خياشملا  ضعب  تيملا  ىلع  ةالـصلا  دنع  تدهاش 
ظفح عمتسأ  مكيأر ؟  امف  ةأرملاو  لجرلا  نيب  كلذ  يف  قرف  نولوقي ال  خياشملا  ضعب  سكعلاف و  ةأرما 

لمعلا5- اذه  يف  مكيأر  ام  باوثلا و  اذه  لصي  لهف  تاومألل  ءاشع  اذه  نولوقي  ناريجلا و  براقألا و  اهيلإ  نوعدي  ةميلو و  نولمعي  سانلا  ضعب 
ظفح عمتسأ   ؟

؟ 6- ةـقدصلا وأ  هل  ةاكزلا  ءاطعإ  يف  مكيأر  امف  ادـبأ  يلـصي  لجرلا ال  اذـه  نكل  راغـص و  دالوأ  هيدـل  هيلجر و  رتب  ببـسب  زجاع  لجرلا  ناك  اذإ 
ظفح عمتسأ 

ةعبارلا7- يف  تعكر  امدنع  ةعبارلا و  تيلـص  تمقف و  ةثلاثلا  مأ  ةعبارلا  يه  له  تككـش  ةعبارلا  ةـعكرلا  ىلإ  تلـصو  امدـنع  رهظلا و  تيلص 
ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  وأ  ةلطاب  يتالص  لهف  يتالص  تملكأ  ةسماخلا و  اهنأب  يل  نقيت 

ظفح8- عمتسأ  لعفأ ؟  اذام  مأ  ةثالثلا  ضورفلا  ديعأ  لهف  ضورف  ةثالث  تيلص  نأ  دعب  الإ  اهل  هبتنأ  مل  ةساجن و  يبوث  ىلع  عقو 
ظفح9- عمتسأ  ةدكارلا ؟  هايملا  نم  لاستغالا  مكح  ام  هايملا و  ماسقأ  يهام 

ءاملا10- لهف  ةرتفل  رمتـست  تارطقلا  هذه  تاولـصلا و  ءادأ  دنع  ينقياضي  امم  اذه  ينم و  جرخت  تارطقب  سحأ  ءاملاب  يجنتـسأ  لوبتأ و  امدنع 
ظفح عمتسأ  نيقيلاب ؟  كشلا  عطقي 

ظفح11- عمتسأ  اهديعأ ؟  مأ  ةحيحص  يتالص  لهف  سجاوه  ءايشأب و  ةالصلا  ءانثأ  يسفن  ينثدحت  يلصأ  امدنع 
ةعمجلا12- موي  رهظلل  ةالصلا  نوكت  لهف  دجسملا  يف  اهتالـص  نم  لضفأ  اهتيب  يف  ةأرملا  ةالـص  نأب  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نع  درو 

ظفح عمتسأ  ناذألا ؟  عامس  دنع  مأ  ةبطخلا  دعب  يأ  دجسملا  يف  ةالصلل  تقو  ةأرملل  ةبسنلاب 
ىلع13- رجأ  اهل  بتكي  لهف  اهرذـنب  تفو  العف  رمألا و  اذـه  اهل  ققحت  العف  ايندـلا و  رومأ  نم  ارمأ  اهل  هللا  ققح  اذإ  اعوبـسأ  مايـص  ترذـن  ةأرما 

ظفح عمتسأ  ايندلا ؟  رومأ  نم  رمأ  قيقحت  لجأ  نم  ناك  اهمايص  نأل  مأ ال  مايصلا  كلذب  اهتانسح  ديزت  اذهل و  اهمايص 

365a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.87  ) ( 393  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

عولط1- ىتح  رمتـسي  رخآلا  ليللا  ثلث  نوكي  يلاتلاب  سمـشلا و  عولط  ىلإ  سمـشلا  بيغم  نم  أدبي  ليللا  نأب  ةـيميت  نبا  مالـسإلا  خيـش  ىري 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  سمشلا 

ظفح2- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ديشانألا  ىلإ  عامتسالا  يف  مكيأر  ام 
ظفح3- عمتسأ  اهرثكأ ؟  ام  هتاعكر و  لقأ  ام  هتالاح و  نع  رتولا و  نع  انوثدح 
ةرارحلا4- تناك  ماعلا و  لاوط  ماـنغألا  يعرب  موقت  ةـيدابلا و  يف  شيعت  تناـك  اـهنأل  رحلا  ةدـش  ببـسب  ناـضمر  نم  نيرهـش  مصت  مل  ةأرما 

انايحأ و يلصت  تناك  ةنـس و  رـشع  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبت  تناك  تقولا و  كلذ  يف  مايـصلا  نوعيطتـسي  اونوكي  مل  رابكلا  ىتح  ادج و  ةديدش 
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ظفح عمتسأ  ةتئافلا ؟  تاولصلا  هاجتا  اهيلع  اذام  معطت و  مأ  كلذ  موصت  له  ةراتحم  يه  نآلا  ينم و  لهجب  انايحأ  اهكرت 
ظفح5- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  لمحلا  ببسب  ةرطفم  يه  مئاص و  وه  ناضمر و  راهن  يف  اهجوز  اهعماج  ةأرما 
يدهع و6- ىلع  ةرتف  تيرمتسا  العف  لعفلاب و  بنذلا  اذه  كرتأ  نأ  يتين  تناك  هفرتقأ و  تنك  انيعم  ابنذ  كرتأ  نأ  تاونـس  ذنم  هللا  تدهاع  دقل 

ةبوت بوتأ  نأ  ديرأ  نآلا  تارم و  ةدع  اذكه  تعطقنا و  مث  يلـصأ  تدـع  مث  الـسك  ةالـصلا  نع  تعطقنا  بنذـلا و  اذـه  تفرتقا  كلذ  دـعب  نكل 
نيذـلا نإ  هلوق (  و  ةـبوتلا ]  ةروس  نم  ةـيآلا  هلـضف [ )...  نم  اناتآ  نئل  هللا  دـهاع  نم  مهنم  و  امه (  نيتيآ  نآرقلا  يف  أرقأ  يننكل  اـحوصن و 
تايآلا هذـه  تأرق  رفاك و  ةالـصلا  كرات  نأ  تفرع  و  نارمع ]  لآ  ةروس  نم  ةـيآلا  مهتبوت [ )..  لبقت  نل  ارفك  اودادزا  مث  مهناميإ  دـعب  اورفك 

نآلا انأ  ايندـلا و  نم  منهج  لهأ  نم  مهنأ  اوفرع  مهنأ  ةـبوت و  مهل  سيل  سانأ  يف  اتلزن  نيتيآلا  نيتاه  نأ  تمهفف  ريثك  نبا  ريـسفت  باـتك  يف 
ظفح عمتسأ  ةبوت ؟  يل  سيل  سانلا  ءالؤه  لثم  يننأ  مأ  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  ةلوبقم  ةيوتلا  لهف  ةديدش  ةريح  يف 

ظفح7- عمتسأ  تاونسلا ؟  هذه  دعب  نآلا  يضقي  له  ناطيشلا  ىوهلل و  اعابتا  ةالابم و  مدع  وأ  الهج  الهاست و  تاناضمر  ةدع  كرت  نم  مكح  ام 
وأ8- اهوس  يلـصملا  هكرتي  امنيح  ةالـصلا  يف  بجاولا  نكرلا و  نيب  قرفلا  ام  ةحتافلا و  ةءارق  نوكرتي  نيذـلا  سانلا  نم  ريثكلا  ةالـص  مكح  ام 

ظفح عمتسأ  ادمع ؟ 
رجفلا9- ةنس  نأ  فورعملا  رثكأ و  وأ  اعبرأ  تاعكرلا  نم  اددع  يلـصي  ةالـصلا  ةماقإ  لبق  دجـسملا  لخد  اذإ  رجفلا  ةالـص  يف  سانلا  نم  ضعبلا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  زوجي  لهف  ناتعكر 
ظفح10- عمتسأ  ةمرحملا ؟  تاعضرلا  ددع  مك 
ظفح11- عمتسأ  جوزلا ؟  ةافو  دعب  ةجوزلا  هقحتست  له  رخؤملا  رهملا  يأ  نيجوزلا  نيب  ىمسملا  قادصلا 

365b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.08  ) ( 422  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

تفتلت1- مل  ةضاحتـسا و  اهنأ  تدقتعاف  مدل  نم  تارطق  اهنم  تلزن  ةكم  ىلإ  اهقيرط  يف  ناضمر و  رهـش  ةياهن  يف  ةرمعلا  ءادأل  تبهذ  ةأرما 
هذه نأ  تظحال  ةـلماك و  ةرمعلا  تدأ  دـق  مارحلا و  دجـسملاب  يلـصت  ضرف و  لكل  أضوتت  تناكف  رهـشلا  ةـيادب  يف  اهتءاج  اهترود  نأل  هيلإ 
اهيلع اذام  مارحلا و  دجسملا  اهلوخدب  مثأت  له  لعفت  اذامف  ضيح  وأ  ةضاحتسا  يهأ  يردت  نآلا ال  يه  مايأ و  ةينامث  ةدمل  ترمتسا  ةضاحتسالا 

ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  يه  له  اهترمع  مكح  ام  و 
اهعم2- ثدحت  اهب و  ىلخ  اهآر و  دـق  اهجوز  نأب  املع  ةدـع  نم  اهيلع  لهف  ةـْكلُملا  تخـسف  دـق  اهيلع و  لجرلا  لوخد  نود  طقف  تكلمت  ةأرما 

عمتسأ اهرادقم ؟  امف  ةدع  اهيلع  ناك  اذإ  ةفرغلا و  نم  جرخت  لخدت و  تاونس  نامث  تنب  يه  ةريغـصلا و  ةجوزلا  تخأ  تناك  ةماع و  ثيداحأب 
ظفح

مل3- لمحلا و  عضو  نيح  ىلإ  ةدع  اهمزلي  انئاب و  اقالط  حبـصأف  جوزلا  اهعجاري  مل  لمحلا و  نم  عباسلا  رهـشلا  يف  ايعجر  اقالط  تقلط  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  مكح  امف  تيبلا  نم  جورخلا  مدع  ةدعلا  طورش  نم  نأ  ملعت  نكت 

اهيلع4- لهف  هجولا  ءاطغ  دوجو  مدعل  اهينيع  جرخت  نأ  نودـب  باقنلا  تسبل  تاقيملا  نم  تأضوت  امدـنع  ةرمعلا و  ءادأل  ةـكم  ىلإ  تبهذ  ةأرما 
ظفح عمتسأ  اهمزلي ؟  اذام  ةحيحص و  اهترمع  له  كلذ و  يف  ءيش 

يتأي5- نأب  هتحصنف  ةيلكلا  ىدل  لوبقم  رذعب  سيل  مونلا  مونلا و  ببـسب  تاناحتمالا  نع  فلخت  ليمز  هل  ةيعرـشلا و  تايلكلا  ىدحإ  يف  بلاط 
جرختلا و فراشم  ىلع  نحن  اميـس و  يمكارتلا ال  هلدعم  يف  اطوبه  ببـسي  اهلمح  نأب  املع  ةداملا  هذـه  لمحي  ربتخي و ال  يكل  يبط  رذـعب 

بالطلا نم  اريثك  نأب  املع  رذـعلاب  يتأي  نأب  هتعنقأ  انأ  ماظنلل و  فلاخم  بذـك و  شغ و  كلذ  نأ  راـبتعا  ىلع  كـلذ  ضفر  لـيمزلا  اذـه  نكل 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكرظن  يف  عرشلا  مكح  امف  لوبقم  رذع  مونلا  نأ  باب  نم  كلذ  نولعفي 

ظفح6- عمتسأ  تاناحتمالا ؟  يف  شغلا  يف  يعرشلا  مكحلا  ام 
ظفح7- عمتسأ  ةلبقلا ؟  نيأ  ملعأ  لزنم و ال  يف  ينأ  ملعلا  عم  يداهتجا  دعب  اهيلإ  تلصوت  يتلا  ةلبقلا  ىلإ  تيلص  اذإ  مكحلا  ام 
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-8 ، هيف مكحلا  امف  اهب  موقي  ىرخأ  لامعأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ناسللا  ءيذب  وه  ناخدلا و  برشي  هنأ  امك  هيدلاول  قاع  وه  اليلق و  الإ  يلـصي  خأ ال  يدل 
ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  كرات  مكح  ذخأي  مأ  دحاو  قبط  نم  هعم  لكأن  هيف و  نوكي  يذلا  سلجملا  يف  هعم  سلجن  نأ  انل  له 

دعب9- اهتالص  زوجت  له  حيحص و  اذه  لهف  ةنجلا  لخد  رصعلا  لبق  تاعكر  عبرأ  ىلـص  نم  نأب  لاق  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  تعمس 
ظفح عمتسأ  ةضيرفلا ؟  ءادأ  لبق  رصعلا و  ناذأ 

رهظلا10- ةالصل  انمق  تهتنا  اذإف  زافلتلا  ربع  يوبنلا  مرحلا  وأ  يكملا  مرحلا  نيدجسملا  دحأ  نم  ةبطخلا  ىلإ  عامتسالل  ةعمجلا  موي  سلجن  نحن 
ظفح عمتسأ  ةبطخلا ؟  بادآ  ةاعارم  انيلع  بجي  له  حيحص و  اذه  له 

مث11- اليوط  اتقو  قرغتسي  مل  هنأ  يأ  ةرشابم  ةالصلا  نم  مالسلا  دعب  دجسملا  نم  جرخ  مث  ايـسان  وأ  الهاج  هتالـص  نم  ةعكر  صخـشلا  يـسن  اذإ 
ظفح عمتسأ  ديدج ؟  نم  ةالصلا  ديعي  مأ  وهسلل  دجسي  ةدحاو و  ةعكر  يلصي  لهف  عجر 

نولصي12- مهنأ  املع  ميدقت  عمج  رهظلا  عم  رـصعلا  ةالـص  عمجب  ايموي  نوموقي  رتموليك و  نيثالثو  ةئام  ةفاسم  ضايرلا  ةنيدم  جراخ  نولمعي  سانأ 
ظفح عمتسأ  احيحص ؟  مهلعف  دعي  لهف  رصعلا  ةالص  لبق  ضايرلا  ىلإ 

ظفح13- عمتسأ  جحلا ؟  يعس  نع  ءيزجي  عتمتملا  درفملا و  نراقلل و  مودقلا  فاوط  دعب  يعسلا  له 
ظفح14- عمتسأ  لضفأ ؟  مهيأ  نارقلا و  دارفإلا و  عتمتلا و  نيب  قرفلا  ام 
فوس15- ينأ  ملعأ  تنك  يننأ  ملعلا  عم  ارصق  نيتعكر  رصعلا  تيلـص  ةكم  ىلإ  يلوصو  نم  موي  لوأ  يف  تمدق  امل  ةرمعلل و  ةكم  ىلإ  ترفاس 

ظفح عمتسأ  باوص ؟  ىلع  انأ  لهف  عوبسأ  نم  رثكأ  ةكم  يف  ثكمأ 
ظفح16- عمتسأ  ممللا ؟  ىنعم  ام  رئاغصلا و  يهام  بونذلا و  نم  رئابكلا  يهام 
ظفح17- عمتسأ  خزربلا ؟  ملاع  ةقيقح  ام 
ظفح18- عمتسأ  ريسيتلا ؟  بلجت  ةقشملا  ةدعاقلا :  نع  حيضوتلا  وجرن 

366a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.24  ) ( 424  )  ( 354  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  مكؤست ؟ )..  مكل  دبت  نإ  ءايشأ  نع  اولأست  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح2- عمتسأ  امهنم ؟  انسفنأ  يمحن  فيك  دسحلا و  نيعلا و  نيب  قرفلا  ام 
ظفح3- عمتسأ  دسحلا ؟  ةفص  هب  نأ  فرعي  نمل  ةبسنلاب  جالعلا  وهام 
ظفح4- عمتسأ  نيلصملا ؟  جعزي  هنأب ال  املع  كلذ  يل  زوجي  لهف  تارملا  ضعب  دجسملا  ىلإ  ريغصلا  يخأ  ذخآ  انأ 
هتلعف5- اذإ  ءيـش  ىلع  كلدأس  لمنلا و  بيبد  نم  ىفخأ  كرـشلا  ركب (  يبأل  لاق  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأب  دراو  ثيدحلا  اذـه  له 

ىنعم ام  و  تارم )  ثالث  كلذ  لوقت  ملعأ  امل ال  كرفغسأ  ملعأ و  انأ  كب و  كرشأ  نأ  كب  ذوعأ  ينإ  مهللا  لوقت  كرشلا  راغـص  كنع  هللا  بهذأ 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه 

و6- ةميركلا (  ةيآلا  هنع  تثدحت  يتلا  ردصلا  يطغي  يذلا  رامخلا  وه  نيأف  حيحصلا  يزلا  وه  ناك  نإ  ةأرملل و  يعرـشلا  يزلا  يه  ةءابعلا و  له 
ظفح عمتسأ  حيضوتلا ؟  عم  نهبويج )  ىلع  نهرمخب  نبرضيل 

ظفح7- عمتسأ  جايكملا ؟  تعضو  مث  تأضوت  اهنأب  املع  اههجو  ىلع  جايكملا  عضت  يه  يلصت و  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
ظفح8- عمتسأ  تيبلا ؟  يف  مأ  دجسملا  يف  لضفألا  امهيأ  ةرشابم و  ءاشعلا  دعب  رتوي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 
ظفح9- عمتسأ  ةنسلاو ؟  باتكلا  نم  هل  جالع  نم  لهف  ةيعرشلا  رومألا  ضعب  يف  كش  يلع  أرطي  نايحألا  ضعب  يف 

ظفح10- عمتسأ  ةعكر ؟  ربتعت  لهف  عوكرلا  تكردأف  ارخأتم  تئج  مامإلا و  عكر  اذإ 
ظفح11- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  ءاعدلا  باجتسي  لهف  نيرخآلا  نمؤي  مامإلا و  وعدي  نأك  ةالصلا  دعب  يعامجلا  ءاعدلا  مكح  ام 
ظفح12- عمتسأ  زئاج ؟  اهيلع  ةدايزلا  مأ  نيثالث  ثالثب و  ةالصلا  دعب  راكذألا  تددح  له 
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ظفح13- عمتسأ  مهتلص ؟  عطقأ  له  مهعم  لعفأ  اذام  سانلا  دنع  مالكلاب  يننوذؤي  يمامعأ 
جاوزلا و14- دقع  يف  ريثأت  اهل  له  دالبلا  جراخ  رفـسلا  يف  ةدملا  تلاط  اذإ  له  هلافطأ و  هتجوز و  نع  هبايغ  يف  جوزلل  ةيعرـشلا  ةدـملا  يهام 

ظفح عمتسأ  اهيف ؟  هلهأ  ىلإ  ةدوعلا  هيلع  بجي  ةينعم  ةدم  رفاسملل  له 

366b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.14  ) ( 394  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ1- ىثنألا  ركذلا و  لثمت  انه  ةراشإلا  له  نوعشاخ )  مهتالص  يف  مه  نيذلا  نونمؤملا  حلفأ  دق  ىلاعت (  هلوق  لثم  نينمؤملل  ةهجوم  ةيآ  لك  له 
يف امك  هلظ  الإ  لظ  موي ال  هلظ  يف  هللا  مهلظي  نيذـلا  ةعبـسلا  نمـض  نوكت  هللا  عرـشب  ةكـسمتملا  ةـحلاصلا  ةأرملا  له  و  طقف ،  ركذـلا 

ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟ 
لصي2- امنيح  هلمع و  ببسب  دجسملا  يف  ةعامج  يف  رهظلا  ةالـص  نم  نكمتي  هنكل ال  ةعامجلا و  ةالـص  ىلع  ظفاحي  اهجوز  نأب  لوقت :  ةلئاس 

هرظتنأ انأ  ةعامج و  رهظلا  يلـصن  أضوتن و  ارهظ  ةدحاولا  ةـعاسلا  ىلع  تيبلا  ىلإ  ةـعامجلا  ةالـص  نم  هيف  نكمتي  يذـلا ال  هلمع  ناكم  نم 
ظفح عمتسأ  مثإ ؟  جوزلا  يراظتنا  رهظلا و  ناذأ  تقو  يتالص  مدع  يف  لهف  ةعامجلا  رجأ  بسكن  ىتح 

نفج3- ىلع  لزانلا  اهبجاح  نم  دئازلا  رعـشلا  نم  تذـخأ  اذإ  لهف  اهمراحم  الإ  دـحأ  ىلع  رهظت  يعرـشلا و ال  باجحلاب  ةـمزتلم  ةيرـصم  ةأرما 
؟  اهجوزل انيزت  كلذ  ربتعت  اهقياضي و  ىتح ال  نيعلا  ىلع  لزني  يذلا  دئازلا  طقف  ذـخأت  لب  اهبجاوح  لكـش  نم  ريغت  اهنأب ال  املع  مثإ  هيف  نيعلا 

ظفح عمتسأ 
هنيد و4- نع  لمعلا  يف  هئالمز  سيرعلا و  ناريج  قيرط  نع  كلذ  سيرعلا و  نع  لاؤسلاب  ةسورعلا  لهأ  موقي  ةاتف  ةبطخل  باش  مدقتي  امدـنع 

هنأب فصوي  نأ  لـثم  هيف  ةدوجوم  ريغ  فاـصوأب  هنوفـصي  سيرعلا و  ىلع  نونثيف  ةـسورعلا  لـهأ  نع  ةـقيقحلا  نوفخي  ضعبلا  دـجنف  هقـالخأ 
مكح حيـضوت  وجرنف  قالطلا  بلطل  اهرطـضا  امم  كلذ  تاوخألا  ضعبل  عقو  دق  لعفلاب  يلـصي و  ةقيقحلا ال  يف  وه  تاولـصلا و  ىلع  ظفاحم 

ظفح عمتسأ  ءالؤهل ؟  ةحيصنلا  عم  عرشلا 
ظفح5- عمتسأ  دهشتلا ؟  نيتسلجلا و  نيب  هسولج  ءانثأ  بلصلا  ميقي  نأ  هيلع  بجي  له  هعوكر و  ءانثأ  يلصملا  رظني  نيأ 
ظفح6- عمتسأ  ندبلا ؟  بوثلا و  نم  ءاملاب  اهلسغ  بجي  يتلا  تاساجنلا  نم  يذملا  ينملا و  له 
ظفح7- عمتسأ  اهل ؟  عامتسالا  مكح  ام  ةيمالسإلا و  ديشانألا  فوفدلاب و  ةبوحصملا  جرختلا  تالفحك  تالفحلا  ةماقإ  مكح  ام 
لمكأ8- ةعكر و  لوأ  ةيناثلا  لعجف  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ةحتافلل  هتءارق  يف  كش  ةيناثلا  ةعكرلا  يف  رصعلا و  ةالص  صخـشلا  ىلـص  اذإ  مكحلا  ام 

ظفح عمتسأ  وهسلل ؟  دجسي  نأ  يسن  هنكل  ةالصلا و 
ظفح9- عمتسأ  ةاكز ؟  بتارلا  اذه  يف  له  يرهش  بتار  ىضاقتي  فظوم 

ظفح10- عمتسأ  باصنلا ؟  ىلع  لوحلا  نم  دبال  له  لاملا و  ةاكز  بسحأ  فيك  نوكي و  ىتم  ةاكز و  هيف  نوكي  نيعملا  باصنلا  يبتار  غلب  اذإ  له 

367a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 424  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

ينزملا1- كيرش  نب  ةرق  لوقب  لوقي  نولدتسيو  ةنسلا  نم  لعفلا  اذه  نأ  نولوقيو  مهبايث  ةرزأ  نوقلغي  بابشلا ال  ضعب  نأ  انتقطنم  يف  رشتنإ 
ثيدحلا اذه  له  لاؤسلا  رارزألا .  قلطم  هودجوو  هنوعيابيل  هموقو  وه  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلإ  يتأ  هنأب  هريغو  دواد  يبأ  دنع  وه  امك 

ظفح عمتسأ  ةحوتفم ؟.  هبوث  ةرزأ  لجرلا  لعجي  نأ  ةنسلا  نم  هنأ  لدي 
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عمتسأ2- قثوملا ؟.  يعرـشلا  ملعلا  بلطيو  هنيد  يف  باشلا  هقفتي  فيكف  نيدلا  يف  هقفتلا  لضف  نع  نيروجأم  ةقلحلا  هذه  ةـيادب  يف  متثدـحت 
ظفح

ةاكزلا3- عفدأ  فيكف  نيتنـس  ىلع  طاسقأ  يقابلاو  مدقم  هينج  فلأ  رـشع  ةسمخو  ةئام  تعفدو  هينج  فلأ  نيتسو  ةـئام  ةـميقب  ًاراقع  تيرتشا 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟.  هذه  لثم  يف  ةاكزلا  عفد  ةقيرط  امو 

ظفح4- عمتسأ  سولجلا ؟.  نم  دبال  له  مزمز  ءام  برش  دنعو  ثيداحأ  كلذ  يف  تدرو  لهو  فقاو  ناسنإلاو  برشلا  مكح  ام 
ظفح5- عمتسأ  مثأي ؟.  له  ريخألا  دهشتلا  يف  كروتلا  يلصملا  كرت  اذإ 
عمتسأ6- نيروجأم ؟.  اذـه  هلمع  مكح  ام  انم  مئاشتيو  تانبلا  نحن  انهركيو  ًاريثك  دالوألا  ىلإ  ليميو  دالوألا  نيبو  تانبلا  نحن  اـننيب  قرفي  يدـلاو 

ظفح
ظفح7- عمتسأ  ةرافك ؟.  كانه  لهو  ىضم  ام  جرخي  فيك  بات  مث  تضم  تاونس  يف  ةاكزلا  عفدي  ناك ال  ءيلم  لجر 
انأو8- ًاموي  رشع  ةسمخ  ةدملو  ةرم  ةنسلا  يف  الإ  مهترايز  يلع  بعـصي  يلمع  فورظلو  ينع  نيديعب  مهنوك  يمحر  ةعيطق  يف  بنذ  يلع  له 

ظفح عمتسأ  يرمأ ؟.  نم  ةريح  يف 
الإ9- ىودعلا  وه  اهتافو  ببس  نأ  مألا  ملعت  ملو  تنبلا  تيفوتف  يدعمو  ريطخ  هنأ  اهـضرم  ةقيقح  نع  ملعت  يهو ال  اهتنبا  تعـضرأ  ةضيرم  ةأرمإ 

ظفح عمتسأ  لمعت ؟.  اذام  ةيحصلا  اهتلاحل  عيطتست  نآلا ال  يهو  مايص  نم  ةرافك  اهيلع  ناك  اذإو  ةلاحلا  هذه  يف  مكحلا  امف  ةرخأتم 
ليوحتلا10- يف  لماعتي  صخـش  قيرط  نع  وأ  كنبلا  قيرط  نع  امإ  فيراصم  مهيلإ  لاسرإل  ينوعدي  امم  يدلب  يف  دالوأ  يدلو  ةكلمملاب  ميقم  انأ 

تأرق يننأب  ًاملع  كلذ  يف  ءيـش  يلع  لهف  لوحملا  فرطلا  عم  ضباقت  كانه  نكي  ملو  ينوفلتلا  لاصتالا  ربع  كـلذ  متيو  تـالمعلا  ليدـبت  وأ 
طورش نمو  ديب )  ًادي  متئش  فيك  ةضفلاب  بهذلا  اوعيب  ملسو (  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق  فرصلا  صخي  ام  ملـسملا  جاهنم  يف  ثيدح 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟.  يلع  لهف  كلذ  يلع  رذعتي  انأو  سلجملا  يف  ضباقتلا  فرصلا  ةحص 
يف11- ءارـشلاو  عيبلا  ماكحأ  يهام  فرعي  نأ  ديري  هلك  اذه  لبقو  بهذـلل  لحم  يف  لمعي  نأ  دـيريو  هللا  دـمحيو  مزتلم  باش  هنأب  لئاسلا  ركذـي 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  اذه  يف  انوتفأ  عئابلا  اهيف  عقي  يتلا  تاهبشلا  يه  امو  بهذلا 
ظفح12- عمتسأ  مكحلا ؟.  امف  ةالصلا  يف  ىهس  اذإو  وهسلا  دوجسب  يتأي  نأ  متؤملل  زوجي  له 
؟. 13- ةئزجم هذـه  ربتعت  له  كلذ  ريغو  روطف  نم  نيمئاصلا  ىلع  قدـصتأ  ةنـس  لك  يف  ناضمر  يفو  ةرافك  يلع  بجتو  نايحألا  ضعب  فلحأ  انأ 

ظفح عمتسأ 
ظفح14- عمتسأ  هعم ؟.  انأ  أدبأو  ةالصلا  يف  ةءارقلا  يف  مامإلا  أدبي  امدنع  ةحتافلا  ةءارق  دنع  قفاوتلا  زوجي  له 
-15 ) لاق هنأ  هنع  هللا  يضر  سنأ  نع  يراخبلا  حيحص  يف  دجوي  هنإف  ةعدب ،  مأ  حيحـص  وه  له  رجفلا  تونق  يف  هللا  مكظفح  مكتليـضف  لوق  ام 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  اذهب  انوديفأ  ايندلا )  قراف  ىتح  رجفلا  يف  تنقي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاز  ال 

367b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.52  ) ( 411  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  نيروجأم ؟.  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ىلع  ةحيحصلا  ةغيصلا  يهام 
اننكلو2- فصلا  يف  لخدي  نأ  هيلع  بجي  ناك  هنأب  هانحصنف  فصلا  ءارو  ىلصف  لمتكا  دق  فصلا  دجوو  رصعلا  ةالص  يف  دجسملا  ىلإ  ءاج  لجر 

ظفح عمتسأ  ليلدلا ؟.  عم  ًادرفنم  فصلا  فلخ  ىلص  نم  ىلع  بجي  اذامو  كلذ  يف  حيحصلا  وه  امف  نيدكأتم  انسل  ةحارصب 
؟. 3- ةريخألا ةدجسلا  يف  ةلاطإلا  ةلاح  يف  للخ  ةالصلا  يف  له  رافغتسإلاو  اهيف  ءاعدلل  ةالصلا  ناكرأ  يقاب  نع  ةريخألا  ةدجـسلا  يف  ةلاطإلا 

ظفح عمتسأ 
مهنأ4- ةجحب  ةقشلا  يف  ضعبلا  ىلص  رجفلا  ةالص  دنع  دجسم ،  اهراوجب  ةقش  يف  انكسو  لئاح  ىلإ  ميـصقلا  نم  ةلحر  يف  انجرخ  ًاضيأ :  لوقي 

ظفح عمتسأ  حصأ ؟.  امهيأف  ةقشلل  رواجملا  دجسملا  يف  ضعبلاو  ةعامج  مهنأو  رفس  يف 
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روفغ5- هللا  نإ  هللا  اورفغتـساو  سانلا  ضافأ  ثيح  نم  اوضيفأ  مث  ىلاعت ((  هلوق  يف  ةرقبلا  ةروس  يف  تاكرابم  تايآ  نع  لـئاسلا  رـسفتسي 
قالخ نم  ةرخآلا  يف  هلامو  ايندلا  يف  انتآ  انبر  لوقي  نم  سانلا  نمف  اركذ  دشأ  وأ  مهئابآ  مكركذك  هللا  اوركذاو  مككـسانم  متيـضق  اذإف  ميحر 

؟. ))  باسحلا عيرـس  هللاو  اوبـسك  امم  بيـصن  مهل  كئلوأ  رانلا  باذع  انقو  ةنـسح  ةرخآلا  يفو  ةنـسح  ايندـلا  يف  انتآ  انبر  لوقي  نم  مهنمو 
ظفح عمتسأ 

ىتح6- دجسملا  جراخ  وأ  تيبلا  يف  ءاقبلا  لضفألا  نأ  مأ  نيمومأملا  نم  نيركبملا  ةيقب  لثم  دجـسملل  ركبي  نأ  ةعمجلا  موي  مامإلل  لضفألا  له 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟.  يف  ةنسلاو  لضفألا  وهام  ربنملا  دعص  لخد  اذإ 

ظفح7- عمتسأ  ةيآلا ؟.  ناسحإلاو ... ))  لدعلاب  رمأي  هللا  نإ  ةميركلا ((  ةيآلاب  ةعمجلا  ةبطخ  متخ  مكح  ام 
ظفح8- عمتسأ  هكرتي ؟.  مأ  هسبليو  هذخأي  له  هعبت  يذلا  ءاذحلا  ريغ  ًءاذح ا  هئاذح  ناكم  يف  دجو  نم  مكح  ام 
ظفح9- عمتسأ  نيروجأم ؟.  هيجوت  كلذب  اوجرن  ًادمع  تاقوألا  ضعب  يفو  ًامئاد  سمشلا  علطت  ىتح  رجفلا  ةالص  ريخأت  مكح  ام 

شرعلا10- ىلع  نمحرلا  مهل  لوقنو  ءامـسلا  يف  هللا  نإ  كلذـك  رمألا  سيل  مهل  لوقنو  هتاذـب ،  ناكم  لك  يف  هللا  نأـب  نولوقي  ةـعامج  اندـنع 
مهنع لاقي  اذام  مأ  لهج  ىلع  مهو  مهعبتا  نم  مهب  قحلي  لهو  رافك  مه  له  لاؤسلا :  هيلع  مهام  ىلع  نورـصمو  انلوقب  اوعنتقي  ملو  ىوتـسا 
مكنأل نورفكت  يدنع ال  متنأو  ًارفاك  تنك  مكتلاقمب  تلق  ول  انأ  لوقي  هللا  همحر  ةـيميت  نبا  مالـسإلا  خيـش  نأب  بتكلا  ضعب  يف  تأرق  انأو   ؟.

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ءالؤه  يف  حيحصلا  لوقلا  امف  لاهج 
لوقلا11- اذه  مكح  امف  كلذ  ءاعد  دصقن  نحن ال  نولوقي  زوجي  اذه ال  نأب  مهل  لوقن  امنيحو  تيم  اذه  خيشلاو  نالف  خيـش  اي  نولوقي  سانلا  ضعب 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟. 
نكلو12- رتولل  تاعكر  ثالثب  اهعبتأ  مث  ميركلا  نآرقلا  نم  ًابزح  اهيف  أرقأ  تاعكر  عبرأ  يلـصأ  نأ  مانأ  نأ  لبق  خيـشلا  ةليـضف  اي  ةليل  لك  تدتعإ 

مكتليضف يأر  امف  نآرقلا  متخو  ليللا  مايق  الإ  دصقأ  انأو ال  يلصأ  ينأ  مغر  ةثدحم  ةعدب  لمعلا  اذه  نوكي  دق  يسفنل  لوقأ  نايحألا  ضعب  يف 
ظفح عمتسأ  مأ ال ؟.  اذه  يعضو  ىلع  رمتسأ  له  هتاه ؟.  يتالص  يف 

؟. ) 13- نوزخملا نونكملاو  سدـقملا  رهاطلا  بيطلا  كمـسإب  كلأسأ  ينإ  مهللا  ءاعدـلا (  دـنع  ةغيـصلا  هذـه  مادختـسا  يف  مكتليـضف  يأر  ام 
ظفح عمتسأ 

يريصن14- تنأو  يدضع  تنأ  مهللا  مالسلا (  هيلع  هلوقك  ودعلا  ءاقل  دنع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ءاعد  ملـسملا  نصح  باتك  يف  ًاضيأ  لوقت 
ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضف  اي  ءيش  يلع  لهف  رابتخإلا  دنع  ههباشي  امو  ءاعدلا  اذه  لمعتسأ  انأف  لتاقأ )  كبو  لوصأ  كبو  لوجأ  كب 

368a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.26  ) ( 427  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

له1- همسأ ،  مل  هيلع و  ةالصلا  نودب  نفدف  نفدلا  تقو  ادوجوم  نكأ  مل  يفوت و  مويب  ةقيقعلا  لبق  مايأ  ةتـس  هرمع  ريغـص  دولوم  لفط  يدنع 
ظفح عمتسأ  نينس ؟  ثالث  كلذ  ىلع  ىضم  دق  نآلا و  لعفأ  اذام  ءيش  يلع  ناك  اذإ  كلذ و  يف  ءيش  يلع 

ظفح2- عمتسأ  اهتاعكر ؟  ددع  ام  ىحضلا و  ةالص  تقو  يهتنت  ىتم 
ظفح3- عمتسأ  ةيعدأ ؟  ةدعب  وعدي  نأ  ناسنإلل  مأ  دحاو  ءاعدب  نوكي  مالسلا  لبق  ءاعدلا  له 
يف4- ءيـش  يلع  لهف  ةرجـش  ضرألا  نم  تعلق  لمعلا  يف  ءدبلا  دنع  نكل  ةرامع و  اهيلع  تينب  مرحلا و  دودـح  لخاد  ضرأ  ةـعطق  تيرتشا 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟ 
ظفح5- عمتسأ  ةيئابرهكلا ؟  ةلآلاب  تيبلا  يف  ةراضلا  تارشحلا  رئاس  بابذلا و  قرح  زوجي  له 
نوكأ6- نأ  ىشخأ  يعم و  رفاسيل  يمراحم  نم  دحأ  دجأ  وارتموليك ال  نيثالث  ىلإ  نيرشعو  سمخ  يلاوحب  يلزنم  نع  دعبت  ةيلكلا  يف  ةبلاط  انأ 

ةصاخ رفسلا  يل  زوجي  لهف  مهتمدخ  نيملسملا و  عفنل  ةيعماج  ةداهش  ىلع  لصحأ  ملعتأ و  نأ  ىلع  صرحأ  يننكل  اذه و  يرفسب  هلل  ةيصاع 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  ةيصاع  نوكأ  ينأ  مأ  نيتعاس  ىلإ  فصن  ةعاس و  نم  قرغتسي  رفسلا  تقو  نأب 
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الـساكت7- وأ  انواهت  ةالـصلا  كرتي  يذلا  له  ثيدحلا و  ىنعم  ام  ةـنجلا )  لخد  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  نم  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق 
ظفح عمتسأ  رانلا ؟  يف  دلخي 

ظفح8- عمتسأ  ديحوتلا ؟  لهأ  مه  نمف  رانلا  يف  نودلخي  ديحوتلا ال  لهأ  نأب  باتك  يف  تأرق 
ظفح9- عمتسأ  هموص ؟  دسفي  له  همف  يف  دجوت  يتلا  ماعطلا  اياقب  نم  اضعب  مئاصلا  علتبا  اذإ 

؟ 10- هلكأن نأ  انل  زوجي  مأ  ءارقفلل  هيطعن  لهف  هانذـخأ  انييحتـساف و  انيلإ  هدرف  هبحاص  ىلإ  هانددرف  اـبر  لاـم  مارح  لاـم  نم  ماـعط  اـنل  يدـهأ 
ظفح عمتسأ 

له11- مارح و  اذه  له  ةفيظن  ريغ  وأ  ةسجن  ضرألا  نكل  ةـفيظن و  ةرهاط  يه  ةالـصلا و  ةداجـس  هيلع  عضوي  يذـلا  ءيـشلا  وأ  ضرألا  تناك  اذإ 
ظفح عمتسأ  سجن ؟  اهتحت  ام  نكل  ةرهاط و  ةداجسلا  تناك  اذإ  كلذ  زوجي 

ظفح12- عمتسأ  جرح ؟  هيف  ءاعد  يأ  يف  وأ  ةالصلا  ماتخ  دعب  نيديلا  عفر  يف  له 
ظفح13- عمتسأ  مرحم ؟  وه  له  ةرهش و  سابل  اهفافز  ءانثأ  ةأرملا  هسبلت  يذلا  فافزلا  بوث  ربتعي  له 
ةعبـس14- اهنـس  نأب  ملعلا  عم  كلذ  هباش  ام  وأ  طبر  ةـيلمعب  لمحلا  عنمت  نأ  باـجنإلا  لـمحلا و  نم  اهـسفن  ىلع  فاـخت  يتلا  ةأرملل  زوجي  لـه 

ظفح عمتسأ  ماع ؟  نوعبرأو 
ظفح15- عمتسأ  مكحلا ؟  ام  ايسان  اهمكحب  ملعلا  دعب  هلاق  اذإ  هلمع و  طبحي  له  كرش و  اهب  فلحلا  نأب  ملعي  مل  نمل  ةنامألاب  فلحلا  مكح  ام 

368b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 438  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  هترافك ؟  ام  هريغ و  وأ  لوق  نم  ةنامألا  ناخ  نم  مكح  نم 
ظفح2- عمتسأ  مهل ؟  رافغتسالا  يفكي  له  لعفي  اذامف  مهنم  حماستي  يك  مهناكم  فرعي  نينيعم و ال  اسانأ  صخش  باتغا  اذإ 
هذه3- نأ  يـسفن  يف  عقو  دق  و  ضرألا )  تاومـسلا و  هللا  قلخ  موي  هتئيهك  رادتـسا  نامزلا  نإ  الأ  ةحيحـصلا (  ثيداحألا  دحأ  يف  تدرو  ةرابع 

ىنعم امف  كلذـك  نكي  مل  اذإ  حيحـص و  يـسفن  يف  عقو  ام  لهف  اهلاوز  اهمايأ و  ةعرـس  ىلع  ايندـلا و  ءاضقنا  برق  ىلع  لـيلد  يه  ةراـبعلا 
ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟ 

ظفح4- عمتسأ  حيضوتلا ؟  عم  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ةدراولا  ةيمويلا  ةبتارلا  ننسلا  يهام 
ظفح5- عمتسأ  ةبتار ؟  رصعلل  نأ  لدي  له  اعبرأ )  رصعلا  لبق  ىلص  ءرما  هللا  محر  ثيدحل (  ةبسنلاب 
عمتسأ6- مهتافـص ؟  يهام  ءايلوألا و  مه  نم  نوقتي )  اوناك  اونمآ و  نيذـلا  نونزحي  مه  مهيلع و ال  فوخ  هللا ال  ءايلوأ  نإ  الأ  ىلاـعت (  هللا  لوقي 

ظفح
ظفح7- عمتسأ  ةديقعلا ؟  هذه  ملسملا  ححصي  فيك  اهل ،  روذنلا  اهدنع و  حبذلا  روبقلا و  ىلإ  برقتلا  تايكرشلا و  ترثك  اذه  اننامز  يف 
ظفح8- عمتسأ  يرتشملا ؟  عئابلا و  نيب  ديدج  دقع  هنأ  يعادب  كلذ  يدقنلا و  غلبملا  نع  ديزي  طاسقألاب  غلبملا  نأ  ثيح  طاسقألاب  عيبلا  ةحص  ام 
نأ9- اهقح  نم  لهف  ةـجوزتم  ريغ  نآلا  يه  دالوألا و  جوزلا  ذـخأف  قالطلا  ىلإ  كلذ  ىدأ  فالخ و  اـهجوز  نيب  اـهنيب و  لـصح  دـالوأ و  ةـينامثل  مأ 

ىلع ةـفئاخ  يه  ةـيناثلا و  هتجوز  ةـمدخ  تحت  اهدالوأ  حبـصأ  ىرخأ و  ةأرماب  جوزت  دـق  جوزلا  نأ  املع  مأ ال  دـحاو  تيب  يف  اـهدالوأ  عم  شيعت 
اهدالوأ ذـخأت  نأ  اهل  لهف  ةـياعر  ىلإ  جاتحي  اذـه  ةـقهارملا و  نس  يف  اهدالوأ  ربكأ  هلمع و  يف  تقولا  لوط  بئاغ  جوزلا  نأ  ةـصاخ  اـهدالوأ 

ظفح عمتسأ  مأ ال ؟  اهدنع 
ظفح10- عمتسأ  ةدحاو ؟  ةرم  مسجلا  لسغ  ةينلا و  يفكت  مأ  لسغلا  ةحصل  طرش  ةبانجلا  لسغ  يف  ءاضعألا  لسغ  بيترت  ءوضولا و  له 
مأ11- ةحيحص  دجسملا  اذه  يف  ةالصلا  لهف  دجسملا  دعب  ينب  ربقلا  جراخلا و  نم  ربق  دجسملا  اذه  ةلبق  مامأ  سانلا و  هيف  يلصي  دجـسم  كانه 

ظفح عمتسأ  ال ؟ 
ظفح12- عمتسأ  طقف ؟  ةعبارلا  ةعكرلا  كردأ  اذإ  ةيعابرلا  ةالصلا  يلصملا  متي  فيك 
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ظفح13- عمتسأ  ةراختسالا ؟  ءاعد  ةيفيك  يهام 
ظفح14- عمتسأ  تاجرد ؟ )  ضعب  قوف  مكضعب  انعفر  و  ىلاعت (  هلوق  ريسفت  ام 
تقو15- يف  ةرايـسلا  تبكر  دق  لجعتأ و  نأ  رـشع  يناثلا  مويلا  يف  ثالثلا  تارمجلا  يمر  دعب  تررق  جحلا و  ةضيرف  تيدأ  يـضاملا  ماعلا  يف 

برغملا و ةالـصل  ناذألا  تعمـس  ىنم  دودح  اهيلع  بوتكملا  ةحوللا  اليلق  توزاجت  امدنعو  سمـشلا  ةيؤرل  ةيناكمإ  كانه  نكت  مل  ادج و  قيض 
عمتسأ حيحـص ؟  يجح  له  لعفأ و  نأ  يلع  اذامف  هدـعب  مأ  بورغلا  لبق  ىنم  نم  يجورخ  نم  نقيتأ  مل  رخآل و  نيح  نم  كشلا  يندواري  أدـب 

ظفح

369a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.23  ) ( 472  )  ( 241  ) 

 :- تايوتحملا  

تامكحملا1- تايآلل  ليثمتلا  عم  تاهباشتم )  رخأ  باتكلا و  مأ  نه  تامكحم  تايآ  هنم  باتكلا  كيلع  لزنأ  يذلا  وه  ةميركلا (  ةيآلا  ريسفت  وهام 
ظفح عمتسأ  تاهباشتملا ؟  تايآلاو 

ظفح2- عمتسأ  هبلق ؟ )  ءرملا و  نيب  لوحي  هللا  نأ  اوملعا  و  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 
-3 ( ضرألا حـيتافم  تيتوأ  اروهط و  ادجـسم و  ضرألا  يل  تلعج  رهـش و  ةريـسم  بعرلاب  ترـصن  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق 

ظفح عمتسأ  ضرألا ؟  حيتافم  يهام 
مث4- ءامغإ  اهل  ثدحي  جنشت و  ةئيه  ىلع  ضرملا  اذه  جالعلا و  مدختست  نآلا  ضرملا و  اذه  نم  وكـشت  تاونـس  رـشع  اهل  عرـصلاب  ةباصم  ةاتف 

اهنيعزنت تنأ  تلاقف  ينطغت  مل  امل  يتدلاول  تلقف  ءابطألا  مامأ  فاعـسإلا  يف  هجولا  رعـشلا و  ةفوشكم  اهـسفن  دجتف  ضرألا  ىلع  طقـست 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  انأ  ءابطألا و  مامأ  يرتست  مدع  يف  مثإ  اهيلع  لهف 

ظفح5- عمتسأ  تاروظحملا ؟  نم  ربتعي  ةيعرش  تاركنم  هب  دجوت  ناكم  يف  صخشلا  دوجو  له 
ظفح6- عمتسأ  عدبلا ؟  نم  نوكي  لهف  اذه  لعف  اذإ  دحاو و  توصب  ايعامج و  نيديعلا  يف  ريبكتلا  نوكي  له 
ذخأيف7- لاق  لاق ال  هلبقي  همزتليفأ و  لاق  لاق ال  هل  ينحنيأ  هقيدـص  وأ  هاخأ  قناعي  لجرلا  هللا  لوسر  اي  لجر  لاق  سنأ (  ثيدـحب  قلعتي  اـميف 

ظفح عمتسأ  ميرحتلل ؟  مأ  ةهاركلل  ثيدحلا  يف  دراولا  يهنلا  له  معن )  لاق  هفحاصي  هديب و 
ءالؤه8- عبانم  تناك  دقل  لءاستأ  ينلعجي  كلذ  نكل  ليلدلاب  لمعلا  امنإ  ةعبرألا و  بهاذملا  دحأ  ديلقت  يأ  ةيبهذملا  زوجت  هنأب ال  لوقي  ةوخإلا  ضعب 

عمتسأ ملع ؟  بلاط  ملاعب و ال  تسل  ينأب  املع  اهل  بصعتلا  نود  ةعبرألا  بهاذملا  نم  بهذم  يأ  دـيلقت  زوجي  لهف  ةنـسلا  باتكلا و  ةـمئألا 
ظفح

هدلب9- يف  حبذي  نأ  هل  قحي  لهف  حبذلا  هيف  متي  يذلا  ناكملا  ددحي  مل  نيكاسملاو و  ءارقفلل  ةـحيبذ  حبذيـس  هنإف  ارمأ  هل  هللا  متأ  اذإ  رذـن  لجر 
ظفح عمتسأ  ءارقف ؟  نيكاسم و  كانه  فرعي  هنأ  ثيحب 

انأ10- ءيشب و  هربأ  نأ  يتعاطتساب  لهف  ثالثلا  وأ  نيتنسلا  دعب  الإ  هترايزب  موقأ  نأ  عيطتسأ  ينع و ال  ديعب  وه  ةليوط و  ةرتف  ذنم  ىفوتم  يدلاو 
ظفح عمتسأ  هنع ؟  ديعب 

مهبونذب11- نونهتري  اذامل ال  نيميلا و  باحصأب  ةيآلا  يف  دوصقملا  ام  نيميلا )  باحصأ  الإ  ةنيهر  تبسك  امب  سفن  لك  ىلاعت (  هلوق  ريسفت  وهام 
ظفح عمتسأ   ؟

ظفح12- عمتسأ  صخشلا ؟  لخدت  نود  اهدحول  لسغت  يتلا  ةثيدحلا  ةيكيتاموتألا  تالسغلاب  هلسغ  دنع  ليسغلا  رهطي  له 
ظفح13- عمتسأ  ةالصلا ؟  ءوضولا و  ةراهطلا و  يف  سواسولا  نم  صالخلا  نكمي  فيك 
ظفح14- عمتسأ  لهألا ؟  هنوري  امدنع  ةحيحص  نوكت  تيملل  ةيؤر  لك  له 
ظفح15- عمتسأ  هل ؟  لصت  فيك  تيملل و  تاقدصلا  نسحأ  يهام 
ظفح16- عمتسأ  تيملل ؟  جحلا  تاقدصلاب و  نومتهي  ءاعدلا و  نع  سانلا  فرصني  اذامل 
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دق17- امئاد و  نيتداهـشلاب  قطني  ناك  ةنيرغرغلا و  ديدشلا  ضرملا  ببـسب  ةالـصلا  ىلع  موادي  ناك ال  دق  ةليلق و  تاونـس  ذنم  يفوت  دق  يدـلاو 
ةقدصلا و ةمحرلا و  ةرفغملاب و  هل  ءاعدلاب  هربأ  نأ  ةلاحلا و  هذه  يف  يبأ  ةالاوم  يلع  بجي  له  ىلاعت  هلل  ادـحوم  ناك  هتافو و  لبق  اهب  قطن 

اريثك هبحأ  يننأل  كلذ  و  هل )  وعدي  حلاصلا  دلولا  اهنم  ركذ  ثالث و  نم  الإ  هلمع  عطقنا  مدآ  نبا  تام  اذإ  ثيدحلا (  اهيلع  قبطني  ةلاحلا  هذه  له 
ظفح عمتسأ   ؟

369b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 469  )  ( 281  ) 

 :- تايوتحملا  

لجأ1- نم  سردت  ىرخأ  تاملعمل و  ةسردملا  ةجاح  ةدشل  اهل  ةيـسردملا  ةرادإلا  حيـشرت  وه  اهـسيردت  ببـس  ميركلا و  نآرقلا  سردت  ةـلمعم 
ظفح عمتسأ  رزو ؟  نهيلع  مأ  ةينلا  هذه  ىلع  ناباثت  لهف  هللا  هجو  ءاغتبا  نم  اهنع  نعمسي  نأرقي و  يتلا  ةينلا  نهيدل  سيلف  لاملا 

عمتسأ2- ردصلا ؟  بلقلا و  نيب  قرفلا  ام  و  مكبولق )  يف  ام  صحميل  مكرودـص و  يف  ام  هللا  يلتبيل  و  ةـميركلا (  ةـيآلا  نع  رـسفتست  ةـلئاس 
ظفح

ظفح3- عمتسأ  مهتحفاصم ؟  مهيلع و  مالسلا  مهمامأ و  هجولا  فشك  زوجي  له  مراحملا و  نم  امهلاوخأ  مألا و  وأ  بألا  مامعأ  ربتعي  له 
يبنلا4- نع  دري  مل  ةعدب و  ارهج  ةرـشابم  ناذألا  دعب  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  نأب  ةيعرـش  بتك  يف  تأرق  تعمـس و  دقل 

ظفح عمتسأ  مكيأر ؟  امف  كلذ  نولعفي  دجاسملا  يف  نينذؤملا  ضعب  نأ  نم  مغرلاب  ملس  هيلع و  هللا  ىلص 
؟ 5- ءاسنلا نم  دـعاوقلا  نم  نه  لـه  يدـلاول و  فشكلا  نهل  زوجي  لـهف  نيتسلا  نيـسمخلا و  نهرمع  وزاـجتي  نسلا  يف  تاريبك  تـالاخ  يل 

ظفح عمتسأ 
عمتسأ6- هبحت ؟  اهنأل  اهجوز  ىلع  انزح  عورـشملا  دادـحإلا  نمز  قوف  هسبل  يف  بيقب  اهجوز و  ىلع  ادادـح  ادوسأ  اـسابل  ةأرملا  سبل  مكح  اـم 

ظفح
ظفح7- عمتسأ  دوعي ؟  نم  ىلع  ريمضلا  و  هتروص )  ىلع  مدآ  قلخ  هللا  نإ  ثيدح (  حيضوت  وجرن 
مث8- ناضمر  يف  ءاسفن  ةأرملا  تناك  اذإ  رهطت و  نأ  دعب  مايألا  هذـه  يـضقت  نأ  ءاروشاع  موي  وأ  ةـفرع  موي  رذـع  اهب  ناك  اذإ  ةأرملل  زوجي  له 

ظفح عمتسأ  ةدعقلا ؟  يذ  يف  لاوش  نم  ةتسلا  لمكت  نأ  اهل  له  نيموي  الإ  لاوش  نم  قبي  مل  لاوش و  يف  اهيلع  ام  تضق 
ظفح9- عمتسأ  جهنملا ؟  جراخ  تناك  اذإ  مهتلئسأ  ىلع  ةباجإلا  مكح  امف  ةريثك  ةلئسأ  يف  يبالط  لبق  نم  اجارحإ  دجأ  ام  اريثك 

ظفح10- عمتسأ  مهترايز ؟  كرتو  مهرجه  مكح  امف  يتجوز  ىلعو  يلع  يتجوز  لاهأ 
حتفلاب و11- لوألا  بارعإ  ببـس  ام  ىوقتلا )  ىلع  سـسأ  دجـسمل  و (  مكنم )  لفـسأ  نم  و  ةيآلا (  يف  رجلا  فورح  اهلبق  يتلا  تاملكلا  هذـه 

ظفح عمتسأ  مضلاب ؟  يناثلا 
ناك12- اقالطإ و  يلـصي  ناك ال  هتجوزت  امدنع  دالوأ و  هنم  اهيدل  ةيبرعلا و  لودـلا  ىدـحإب  لمعي  جوز  نم  ةنـس  نيثالثو  عبـس  ذـنم  ةـجوزتم  ةأرما 

ادمع تقولا  تاوف  دعب  تيبلا  يفف  رجفلا  ةالص  الإ  دجسملا  يف  تاولصلا  يلصي  راص  نآلا  مايصلاب و  نواهتي  نيخدتلاب و  ىلتبم  رمخ و  نمدم 
لبقتي وه ال  امهيلع و  ارصم  لازامف  نيخدتلا  ركسملا و  ةيحان  نم  امأ  دجـسملا  راوجب  تيبلا  نأب  املع  كلذ  لبقي  مل  هنكل  هتجوز و  هتحـصن  و 

ظفح عمتسأ  جوزلا ؟  اذه  عم  لماعتت  فيكف  اهلهأل  اهل و  ةلماعملا  ءيس  اهمرتحي و  هتجوز و ال  ةحيصن 
ظفح13- عمتسأ  ىرخأ ؟  ةرم  ةالصلا  ديعي  له  ةالصلا  نم  ءاهتنالا  دعب  الإ  كلذب  ملعي  مل  ربق و  هب  دجسم  يف  صخشلا  ىلص  اذإ 
ظفح14- عمتسأ  هعيب ؟  دنع  مأ  ءانبلا  مامتإ  دنع  له  ةاكزلا  هنع  جرخي  ىتمف  هؤانب  متي  مل  هنكل  اراقع  صخش  ىرتشا  اذإ 
ظفح15- عمتسأ  ةاكز ؟  لوحلا  اهيلع  راد  يتلا  ةاكزلا  ىلع  له 
عمتسأ16- يفكي ؟  اذه  لهف  طقف  ةلبقلا  هاجتا  ةبقرلا  ينثب  نوفتكي  لب  ةلبقلا  هاجتا  اهلماكب  ةحيبذلا  نوعـضي  نوحبذي ال  نيذلا  مانغألا  خلـسم  يف 

ظفح
يذلا17- صخـشلا  نكل  مأ ال و  ةعكر  مامإلا  عم  ينتتاف  له  كش  يدـنع  لصح  ةـعكر و  انتتاف  دـق  مامإلا و  عم  ةالـصلا  رخآ  يف  صخـش  عم  تلخد 
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ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  يتالص  لهف  وهسلل  تدجس  مث  ةعكرب  تيتأ  تمقف و  ةعكرب  ءاج  ماق و  يعم  لخد 
ظفح18- عمتسأ  اهجوز ؟  ىلع  ةداحملل  ةبسنلاب  ءيش  ةعاسلا  سبل  يف  له 
ظفح19- عمتسأ  فتاهلاب ؟  مالكلا  لاوحألا و  نع  لاؤسلاو  ههبش  مالسلاب و  مراحملا  ريغ  نم  لاجرلل  اهجوز  ىلع  ةداحملا  ةأرملا  مالك  مكح  ام 
ظفح20- عمتسأ  تاهوشتلا ؟  بابشلا و  بح  ةلازإل  وأ  ةرشبلا  ضييبتل  تانوهدلا  مهارملا و  لامعتسا  مكح  ام 
ظفح21- عمتسأ  جاوزلا ؟  تالفح  يف  ءاسنلا  مامأ  ةأرملا  صقر  مكح  ام 
دجـسملا22- ىلإ  لوخدلا  ىلع  تكـشوأ  امدنع  اهيخأ و  عم  ةـيوبنلا  ةـنيدملاب  ةـفيلحلا  يذ  تاقيم  نم  تمرحأف  ناضمر  يف  ةرمعلل  تبهذ  ةأرما 

نم ائيش  لعفت  مل  اهنأب  املع  مهدلب  ىلإ  هعم  ترفاس  ىهتنا  امدنع  ةرمعلا و  اهوخأ  لصاوو  دجـسملا  جراخ  تثكمف  ةيرهـشلا  ةرودلا  اهتءاج 
ظفح عمتسأ  اهترمع ؟  يضقتل  ةكم  ىلإ  اروف  بهذت  نأ  اهل  دبال  مأ  مارحإلا  ىلع  يه  له  نآلا  لعفت  اذامف  ةرمعلا  لامعأ 

جحلا23- نم  اهل  يقبف  اهيلع  يمغأف  سمـش  ةبرـض  اهباصأ  رـشع  ثلاثلا  مويلا  يف  جـحلا  ءانثأ  يف  جـحلا و  كسانم  ءادأل  ةـكم  ىلإ  تبهذ  ةاتف 
تناك اهنأل  هلعف  عطتـست  ملف  فاوطلا  امأ  اهوخأ و  اهنع  ىمرف  تارمجلا  يمر  امأف  عادولا  فاوط  رـشع و  ثلاـثلا  مويلا  يف  تارمجلا  يمر 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  اهيلع  لهف  ةبعتم 

370a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( 469  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- ةالـصلا  مكح  ام  اهيف و  ةالـصلا  حـصت  له  اـهتفاظن  نم  ادـكأتم  تسل  اريثك و  اـهيف  نوسلجي  ساـنلا و  اـهداتري  يتلا  ةعـساولا  ضرـألا 
ظفح عمتسأ  خاسوألا ؟  نم  كلذ  ريغ  رابغلا و  ةبرتألل و  ضرعتت  دق  يترايس و  يف  امئاد  اهلمحأ  اريثك و  اهيلع  سلجن  يتلا  ةداجسلا 

كل2- ءوبأ  تعطتسا  ام  كدعو  كدهع و  ىلع  انأ  كدبع و  انأ  ينتقلخ و  تنأ  الإ  هلإ  يبر ال  تنأ  مهللا  برغملا (  ناذأ  لبق  لوقي  نم  نأب  تعمس 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟  ثيدحلا  اذه  له  ةنجلا  لخد  ةليل  نم  اهلاق  نم  تنأ )  الإ  بونذلا  رفغي  هنإف ال  يل  رفغاف  يبنذب  ءوبأ  كتمعنب و 

ةحيطنلا و3- ةيدرتملا و  ةذوقوملا و  ةقنخنملا و  هب و  هللا  ريغل  لهأ  ام  ريزنخلا و  محل  مدلا و  ةتيملا و  مكيلع  تمرح  ةيآلا (  هذـه  ريـسفت  وهام 
ظفح عمتسأ  ةدئاملا ؟  بصنلا ) ...  ىلع  حبذ  ام  متيكذ و  ام  الإ  عبسلا  لكأ  ام 

ظفح4- عمتسأ  ةءارقلا ؟  نوديجي  نمم  هريغ  دجوي  هنأب  ملعلا  عم  نآرقلا  ةءارق  ديجي  وه ال  سانلاب و  يلصي  نأ  ناخدلا  برشي  نمل  زوجي  له 
ءاعدلا5- بحتـسي  هنأ  ىلع  لدي  يوبن  ثيدـح  كانه  له  رطملا و  لوزن  دـنع  ءاعدـلا  بحتـسي  هنأ  وأ  رطملا  لوزن  دـنع  نآرقلا  ةءارق  زوجي  له 

ظفح عمتسأ  نآرقلا ؟  ةءارق  نودب  هدحول 
توصلا و6- ربكم  ءارشل  تبهذ  مث  ريخلا  يبحم  نم  غلبملا  ىلع  تلصح  اندنع و  ةيرقلا  دجسمل  توص  ربكم  ءارشل  ةدعاسم  بلطب  ةرم  تمق 

زئاج و اذه  لهف  لام  يعم  سيل  انأ  اديعب و  ناك  رفسلا  نأب  املع  دجسملل  هتعمج  يذلا  لاملا  ةقفن  نم  عوجرلا  باهذلا و  ةقفن  تلعج  يننكل 
ظفح عمتسأ  تأطخأ ؟  اذإ  ينمزلي  اذام 

رخآ7- اغلبم  نوبسحي  كلذك  ةلمعلا و  فرص  نوبـسحي  بحـسلا  ةلآ  نم  دلبلا  كلذ  ةلمعب  لاملا  نم  غلبم  بحـس  دنع  نادلبلا و  ىدحإ  يف  تنك 
ظفح عمتسأ  ابرلا ؟  نم  اذه  ربتعي  لهف  ةلألا ،  مادختسا  لباقم 

ةالـص8- عطقي  يذلا  ام  ءيـش و  نم  يلع  لهف  نودناعي  مهعنمأ  امدنع  ةـصاخ  يلـصأ و  انأ  يدـي و  نيب  نورمي  نوبعلي و  يلافطأ  يلـصأ  امدـنع 
ظفح عمتسأ  لجرلا ؟ 

نكسم9- ءانب  دصقل  ىرخأ  ضرأ  ءارشل  كلذ  ءارشلا و  رعس  نم  ىلعأب  تءاج  نإ  عيبلل  اهتـضرع  مث  اهيلع  نكـسم  ءانبل  ضرأ  ةعطق  تيرتشا 
ظفح عمتسأ  عيبلل ؟  تضرع  امدنع  ةاكز  ضرألا  هذه  ىلع  لهف  اهيلع 

ظفح10- عمتسأ  نطبلا ؟  ىلع  مأ  ردصلا  لفسأ  مأ  ردصلا  ىلع  له  ةالصلا  يف  هيدي  يلصملا  عضي  نيأ 
ظفح11- عمتسأ  مميتأ ؟  مأ  هنم  أضوتأ  له  طقف  برشلل  ينيفكي  يذلا  ليلقلا  ىوس  ءام  يتزوحب  نكي  مل  ءالخلا و  يف  تنك  اذإ 
ظفح12- عمتسأ  ةدراو ؟  تيملا  ربق  دنع  سي  ةءارق  له 
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ظفح13- عمتسأ  اهلمح ؟  دنع  عورشملا  ام  ةزانجلا و  لمح  ءانثأ  توصلا  عفر  مكح  ام 
ظفح14- عمتسأ  ةافولا ؟  موي  حئابذلا  حبذ  تيملا و  لزنم  يف  مايأ  ةثالث  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 
هبرضف15- ههجو  ىلع  احطبنم  دجسملا  يف  لجرب  رم  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نأب  ثيدحلا (  اذه  ةحـص  ام  نطبلا و  ىلع  مونلا  مكح  ام 

ظفح عمتسأ  مثأي ؟  له  ايسان  هنطب  ىلع  ناسنإلا  مان  اذإ  و  ةيمنهج )  ةمون  مق  هل  لاق  هلجر و  يف 
ءانثأ16- رعـشلا  ىلإ  ءاملا  لوصول  الئاح  كلذ  نوكي  لهف  ناولألا  وأ  غابـصألا  دـحأب  اهرعـش  تغبـص  اذإ  ةأرملا  وأ  متكلاـب  هتيحل  لـجرلا  غبـص  اذإ 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  لثم  مادختسا  مكح  ام  ءوضولا و 
ءيـشلا و17- اذه  نم  قياضتت  اضيأ  يه  راقتحالا و  ةبيغلا و  نم  سلاجملا  هذـه  يف  لصحي  ام  اريثك  ءاسنلا و  سلاجم  يف  سلجت  ام  اريثك  ةأرما 

اهنأب املع  مثإلا  يف  نهل  ةكيرـش  ةـلاحلا  هذـه  يف  ربتعت  لهف  سلجملا  نم  مايقلا  ىتح  ركنملا و ال  اذـه  رييغت  عيطتـست  اهنكل ال  هدـيرت و  ال 
ظفح عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  لثم  يف  لمعلا  ام  لعفلا و  اذهل  ةهراك 

هنأ18- تعمس  مايأ و  ةثالث  تماص  نأ  الإ  اهنم  ناك  امف  فلحلا  اذه  متي  مل  نكل  انيمي و  ةرم  تاذ  تفلح  نأ  اهل  قبـس  دق  لاحلا و  ةروسيم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  موصلا ؟  عفني  معطت و ال  نأ  دبال  هنأ  كلذ  ىنعم  لهف  مايصلا  لبق  ماعطإلا  نم  دبال 

370b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.29  ) ( 535  )  ( 336  ) 

 :- تايوتحملا  

ةدع1- عمجي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له  هل و  برش  لوأ  دنع  ةين  لوأل  وه  لهف  هل )  برش  امل  مزمز  ءام  ملس (  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق 
ظفح عمتسأ  هل ؟  ةبرش  لوأ  دنع  اياون 

ظفح2- عمتسأ  ريبكتلا ؟  مدع  ةنسلا  مأ  اهنم  مايقلا  ةدجسلا و  ىلإ  لوزنلا  دنع  ريبكتلا  يه  ةالصلا  يف  ةوالتلا  دوجس  يف  ةنسلا  له 
ةاكزلا3- نأب  انعمـس  ةاكز  نطقلا  يف  له  ةاكز و  اهيف  بجت  يتلا ال  ليـصاحملا  ةاكزلا و  اهيف  بجت  يتلا  ةيعارزلا  ليـصاحملا  نع  رـسفتسي 

ظفح عمتسأ  طقف ؟  رامثلا  بوبحلا و  يف 
ظفح4- عمتسأ  اهريغ ؟  لوفلا و  لثم  ةاكز  تايلوقبلا  يف  له 
ظفح5- عمتسأ  كلذ ؟  يف  ةقلعتملا  ماكحألا  امف  ةعمجلا  موي  ديعلا  موي  فداص  اذإ 
ظفح6- عمتسأ  مهل ؟  مكهيجوت  امف  رتولا  ةالصب  نومتهي  نكل ال  بتاورلا و  ننسلا  ىلع  نوظفاحي  سانلا  ضعب  ظحالن 
ظفح7- عمتسأ  امهتقو ؟  ىتم  امهب و  لمعلا  لاز  ام  لهو  ةحيحص  ثيداحأ  امهيف  له  نيباوألا و  ةالص  حيبستلا و  ةالص  ةفص  يهام 
ءانثأ8- يلـصملا  لوقي  اذامف  ناضمر  رخآ  يف  مايقلا  ةالـص  دـجهتلا  ةالـص  يف  نيتدجـسلا  نيب  سولجلا  دوجـسلا و  عوكرلا و  ليطي  مامإلا  ىرن 

ظفح عمتسأ  نيتدجسلا ؟  نيب  سولجلا  دوجسلا و  عوكرلا و  ةرتف 
لخاد9- لزنملا  ىلإ  قئاسلا  عم  بهذـت  كلذ  دـعب  مث  سرادـملا  ىلع  نهعيزوتب  موقت  تالماع  اهعم  قئاس و  اهيدـل  لمعت و  يتلا  ةأرملا  مكح  اـم 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  مأ  مارح  اذه  له  ةنيدملا 
تلـصاو10- اذإ  بنذ  يلع  لهف  طقف  فتاهلا  قيرط  نع  الإ  مهتلـصاوم  نع  تعطقنا  كلذ  دعب  يننوعطقي و  مهلـصأ و  ماحرأ  يل  نأب  لوقت  ةـلئاس 

ظفح عمتسأ  ةعطاقملا ؟ 
ظفح11- عمتسأ  ضفرت ؟  اهحصنب  انمق  اذإ  ضورفلا و  يقاب  يلصت  ضرف و ال  يلصت  وأ  اهتقو  نع  ةالصلا  رخؤت  يتلا  ةجوزلا  يف  مكيأر  ام 
ظفح12- عمتسأ  مأ ال ؟  جاوزلا  اذه  لثم  زوجي  له  ملست  مل  ةيباتك و  ةأرماب  جوزت  ملسم  لجر  يف  مكيأر  ام 
هلوقب13- نيدهـشتسم  ةروسلا  تايآ  لوأ  ةلمـسبلا  نيربتعم  ةلمـسبلاب  الإ  اعبـس  اهتايآ  لمتكت  ةـحتافلا ال  ةروس  نأب  لوقي  نم  ساـنلا  نم  دـجوي 

ظفح عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  ميظعلا )  نآرقلا  يناثملا و  نم  اعبس  كانيتآ  دقل  و  ىلاعت ( 
ظفح14- عمتسأ  ليلدلا ؟  ام  هللا و  الإ  هلإ  نذؤملا ال  لوقي  ىتح  برشي  لكأي و  نأ  هل  مئاصلا  نأب  حيحص  له 
؟ 15- نيذأتلا نم  نذؤملا  يهتني  ىتح  ةالصلا  يف  عرـشي  نأ  هل  زوجي  هتيب ال  يف  ةعامجلا  عم  يلـصي  نأ  عيطتـسي  يذلا ال  ضيرملا  نأ  حيحـص  له 
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ظفح عمتسأ 
ظفح16- عمتسأ  ضعبلا ؟  اهضعب  عم  ةعمجلا  عماوج  براقت  مكح  ام 
ظفح17- عمتسأ  اهيلع ؟  اولصي  مث  ضرفلا  ةالص  اولصيل  نيلصملا  مامأ  تعضو  اذإ  ةزانجلا  مكح  ام 
-18 ( اذـه ينيطعت  نأ  هللا  هجو  كيلع  لثم (  اـهب  ظـفلتلا  زوجي  لـه  ةنـسلألا و  ضعب  ىلع  ددرتت  يتلا  ةـيماعلا  تاراـبعلا  ضعب  نع  لأـست  ةأرما 

ظفح عمتسأ 
ظفح19- عمتسأ  كنم ؟ )  ييحتسي  هللا ال  ةرابعلا (  مكح  ام 
ظفح20- عمتسأ  هللا ؟ )  هجو  يف  انأ  ةرابعلا (  مكح  ام 
ظفح21- عمتسأ  بضغلا ؟ )  بعتلا و  دنع  هللا  هجو  اي  ةرابعلا (  مكح  ام 
ظفح22- عمتسأ  ةرابعلا ؟  هذه  مكح  امف  هللا  يبسح  اهدلاو  نم  اهبضغ  دنع  لوقت  ةأرما 
؟ 23- كلذ يف  مثإ  يلع  لهف  كلذب  اوملعي  نأ  نود  رافغتـسالا  ددرأ  يـسفن و  يف  رفغتـسأ  انأ  يتاملعم و  وأ  يتوخإ  يتاليمز و  مامأ  ابذك  فلحأ  انأ 

ظفح عمتسأ 
ظفح24- عمتسأ  ةراختسالا ؟  اهيف  بحتست  يتلا  ءايشألا  يهام  جحلا و  يف  ةراختسالا  بحتست  له 
ظفح25- عمتسأ  دالوألا ؟  حالص  ىلع  ةنيعملا  بابسألا  ام 
هنأ26- ةجحب  ضفر  ضعبلاف  يدهلا  ةميق  مهنم  اوبلط  كسانملا  مامتإ  دـنع  مهيلع و  ءيـش  لك  نأب  هوربخأ  ةـلمح و  عم  جـحلل  بهذ  قئاس  انيدـل 

هيلع ناك  اذإ  همزلي  اذام  حبذي و  مل  ةدلبلا و  ىلإ  عجر  نراق و  هنأ  ةجحب  يدهلا  حـبذ  نع  عنتما  قئاسلا  نأ  ثيح  يدـهلا  نراقلا  مزلي  له  نراق 
ظفح عمتسأ  يدهلا ؟ 

له27- هيلع  اذامف  نيموي  يناثلا  ناضمر  يف  اهعماج  اهنم و  هنم و  الهج  ناضمر  راهن  يف  اهعماج  دق  نابعش و  يف  ةنس  نيرشع  لبق  جوزت  لجر 
ظفح عمتسأ  مايص ؟  مأ  ةرافك  هيلع 

الهج28- رجحلا  لخاد  نم  انفط  عادولا  مأ  ةضافإلا  مأ  ةرمعلا  فاوط  وه  له  طبـضلاب  ركذتأ  ةفوطألا ال  دـحأ  يف  نيعتمتم  انججح  ىـضم  ماع  يف 
ظفح عمتسأ  انيلع ؟  بجي  اذامف  لصح  ام  انيفالت  كلذ و  دعب  انججح  دق  كلذ و  اهيف  لصح  يتلا  طاوشألا  ددع  ركذتن  كلذ و ال  زاوج  مدعب  انم 

رمت29- دق  موبلأ و  لخاد  اهظفحأ  روصلا  هذـه  ىركذـلل و  روصلا  طاقتلاب  موقأ  الإ و  ةبـسانم  رمت  روصلاب و ال  ظافتحالا  ريوصتلا و  بحأ  باش  انأ 
ظفح عمتسأ  اهب ؟  ظافتحالا  اهريوصتب و  موقأ  يتلا  روصلا  هذه  مكح  امف  موبلألا  اذه  حتتف  نود  روهش 

ظفح30- عمتسأ  امهيف ؟  كش  وأ  ةالصلا  يف  ابجاو  وأ  انكر  يسن  اذإ  مومأملا  لعفي  اذام 
ظفح31- عمتسأ  ىتم ؟  تاولصلا و  كلت  ديعي  لهف  ملعي  نكي  مل  ةساجن و  هيف  بوثب  نيتالص  ناسنإلا  ىلص  اذإ 
تبجنأ32- امدعب  اذه و  ىلع  اقفاوم  نكي  مل  دلاولا  ملع  امدنع  اهدلاو و  ملع  نودب  تجوزت  اهلهأ و  تيب  نم  ةنس  نيرشع  اهرمع  اركب  تنب  تبره 

ظفح عمتسأ  جاوزلا ؟  مكح  امف  اهلهأ  نيب  اهنيب و  حلص  ثدح 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

بردلا ىلع  رون 

قباسلا | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | لوألا |   |

371a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.52  ) ( 530  )  ( 365  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اهولسغي ؟  نأ  اهدالوأل  زوجي  له  اهلبق  تام  اهجوز  اهلسغت و  ةأرما  ةيرقلا  يف  سيل  تتام و  ةأرما 
مايص2- نم  هل  لهف  مدلا  اذه  دجي  مل  نم  نيعم و  ناكم  هل  له  نيعم و  نمز  مدلا  اذهل  لهف  مد  هيلعف  جحلا  تابجاو  نم  ابجاو  كرت  نم  نأ  ملعن 

ظفح عمتسأ  هنم ؟  الدب 
ىلع3- عقوت  نأ  دعب  نكل  ةرايسلا و  هذه  كل  يرتشن  اولاقف  فراصملا  دحأ  ىلإ  تبهذف  هب  يرتشأ  ام  دجأ  ةرايـس و ال  ءارـش  ىلإ  ادج  جاتحم  انأ 

عمتسأ عويبلا ؟  هذه  لثم  يف  مكحلا  امف  ةرايـسلا  كل  يرتشن  كلذ  دعب  ةيرهـش و  طاسقأب  دـئاوف  هيلع  غلبملا و  دادـسب  ءارـشلاب و  كمازتلإ 
ظفح

هتددر4- اذإ  مرحم  ضرقلا  اذه  له  مكحلا  امف  ةعورشم  ريغ  قرطب  لاملا  ىلع  نولصحي  نيذلا  صاخشألا  دحأ  نم  لاملا  نم  اغلبم  تضرتقا  اذإ 
ظفح عمتسأ  ةدايز ؟  نود  دعب  اميف 

افافش5- سيل  ابوث  تسبل  اذإ  مكحلا  ام  لفسألا و  نم  ةبكرلا  دح  ىلإ  وأ  ىلعألا  نم  ةبكرلا  دح  ىلإ  ةرـسلا  نم  يه  له  لجرلل  ةروعلا  دودح  ام 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  ةيلخادلا  سبالملا  دودح  هتحت  نم  رهظي  نكل  و 

عمتسأ6- مهلكاشم ؟  نم  سانلا  ذقنتل  ايندلا  يف  ةدجوم  نيحلاصلاو  ءايلوألا  حاورأ  نأ  دقتعي  ثيح  ةدساف  هتدـيقع  مامإ  فلخ  ةالـصلا  زوجت  له 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  84ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
97

سمألا راوز 
672
راوزلا يلامجإ 

7209976

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
115

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
27226
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
24
راوزلا لجس 
1
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ظفح
عمتسأ7- طقف ؟  ةحتافلاب  مأ  اهدعب  ةروسلا  ةـحتافلاب و  نيتيقابلا  نيتعكرلا  لمكأ  له  رهظلا  ةالـص  نم  نيترخآلا  نيتعكرلا  ةـعامجلا  عم  تيلص 

ظفح
ظفح8- عمتسأ  ءاعدلا ؟  دعب  هجولا  ىلع  نيديلا  حسم  مكح  ام 
ظفح9- عمتسأ  جاوزلا ؟  دقع  ءانثأ  ةحتافلا  ةءارق  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  ةاقاسملا ؟  متت  فيك  ةرجأب و  يقسلا  زوجي  له 
ةعمجلا11- موي  رهظلا  ةالـص  لهف  دجـسملا  يف  اهتالـص  نم  لضفأ  اهتيب  يف  ةأرملا  ةالـص  نأب  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  ميركلا  انلوسر  نع  درو 

ظفح عمتسأ  ناذألا ؟  عامس  دنع  وأ  دجسملا  يف  ةالصلا  تقو  يأ  ةبطخلا  دعب  نوكت  ةأرملل  ةبسنلاب 
حيحص12- اهيأر  لهف  امزتلم  ايلصم و  هلعجت  هلاح و  نم  حلصتس  اهنأ  ةيعدم  هنم  جاوزلا  ىلع  تقفاوف  يلصي  وه ال  باش و  اهل  مدقت  ةمزتلم  ةاتف 

ظفح عمتسأ  اهل ؟  ةحيصنلا  عم  باشلا  اذه  ىلع  قفاوت  نأ  اهل  زوجي  له  و 
له13- هل  وعدي  حلاص  دلو  وأ  هب  عفتني  ملع  وأ  ةيراج  ةقدص  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنا  مدآ  نبا  تام  اذإ  ملس  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  ثيدح  يف 

؟  نآرقلل ةءارقلا  لباقم  لام  ةرجأ و  ذـخأي  نمل  مكهيجوت  وهام  ابيرق و  ناـك  اذإ  تيملا  حور  ىلإ  هباوث  لـصي  رافغتـسالا  محرتلا و  ءاعدـلا و 
ظفح عمتسأ 

ظفح14- عمتسأ  نيعلا ؟  نم  اظفح  ةرايسلا  يف  نآرقلا  عضو  مكح  ام 
ظفح15- عمتسأ  تاروظحملا ؟ )  حيبت  تارورضلا  ةرابعلا (  هذه  ريسفت  وهام 
ءايـشألا16- يتبغرب و  نكت  مل  ول  اهيف و  تعقو  يتلا  ءاطخألا  رـضحتسأ  صقنلاب و  ساسحإلا  ريمـضلا و  بينأت  بنذـلاب و  روعـش  انايحأ  ينيرتعي 

ظفح عمتسأ  جالعلا ؟  لحلا و  ام  ناطيشلا و  سواسو  نم  اذه  لهف  ةريثك  تاونس  اهيلع  ىضم  يتلا  ةريغصلا 
صاخـشألا17- ءالؤه  ةروصب  لثمتي  ناطيـشلا  وه  اذه  لهف  مهفرعي  نيذلا  سانلا  ضعب  ىري  ةجعزملا و  مالحألا  ضعب  مئان  وه  ناسنإلا و  ىري  دق 

ظفح عمتسأ  بونذلا ؟  رئابك  نم  ةريبك  ةيصعم و  بكترا  هنأ  مانملا  يف  ىأر  نم  لعفي  اذام  مث 

371b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 503  )  ( 327  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  اديعب ؟  ناكملا  ناك  اذإ  مرحم  نودب  تارظاحملا  سوردلل و  ةأرملا  جورخ  مكح  ام 
ظفح2- عمتسأ  انجس ؟  لزنملا  نأب  نربتعي  يتاللا  ءاسنلل  ةملك  نم  له 
ظفح3- عمتسأ  ةلطعم ؟  ةقاط  اهنأب  نولوقي  ةأرملا و  جورخب  نوداني  نيذلا  ىلع  درن  فيك 
ظفح4- عمتسأ  ةلوتلا ؟  يهام  كرش )  ةلوتلا  مئامتلا و  ىقرلا و  نإ  ثيدحلا (  يف 
ظفح5- عمتسأ  طورش ؟  هل  له  ءوضولا و  يف  نيبروجلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 
ظفح6- عمتسأ  مثأت ؟  له  اهلوح  نميف  نظ  ءوس  اهدنعو  اهدنع  نم  اهبراقأ و  اهلهأ و  يف  ةكاكش  ةأرملا  تناك  اذإ 
ظفح7- عمتسأ  هميلعت ؟  نم  يهتني  هلبقتسم و  ينبي  نأ  ديري  هنأل  ءيش  هيلع  له  رداق  وه  نيثالثلا و  دعب  ام  ىلإ  جاوزلا  باشلا  رخأ  اذإ 
؟ 8- مكهيجوت امف  تاريغـص  نهنأ  ةايحلا و  ءابعأ  لمحت  ىلع  تارداق  ريغ  نهنأ  ةـجحب  جاوزلا  نم  تانبلا  نوعنمي  نيذـلا  تاهمألا  ءاـبآلا و  ضعب 

ظفح عمتسأ 
-9 : لوقي ةنـس  لك  يف  ُِفوَسي  ناك  سمخلا و  تاولـصلا  ىلع  ظفاحم  هنأ  عم  جـحلا  ىلع  ارداق  ناك  نيعبرألا و  يف  وه  جـحي و  مل  تاـم و  نم 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟  هيلع  له  هنع و  جحي  لهف  ةثرو  هل  تام و  ماعلا و  اذه  يف  جحأس 
ظفح10- عمتسأ  ادجسم ؟  ينبي  مأ  نآرقلا  ظيفحت  ةسردم  ينبي  له  ريخلا  لامعأ  يف  كراشي  نأ  صخشلا  دارأ  اذإ  لضفأ  امهيأ 
ظفح11- عمتسأ  يهنلا ؟  تاقوأ  يف  ةالصلا  نع  يهنلا  يف  ةمكحلا  ام 
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ًايلاح 97نيدجاوتملا 

ظفح11- عمتسأ  يهنلا ؟  تاقوأ  يف  ةالصلا  نع  يهنلا  يف  ةمكحلا  ام 
ظفح12- عمتسأ  ةرشابم ؟  ةالصلا  دعب  رافغتسالا  ةبسانم  ام 
؟ 13- مالسلا ةالصلا و  نم  غارفلا  دعب  لامـشلا  وأ  نيميلا  امإ  ةدحاو  ةهج  ىلإ  ههجو  نوكي  ثيحب  فارحنا  فصن  فرحني  دجاسملا  ةمئأ  ضعب  ىرأ 

ظفح عمتسأ 
ظفح14- عمتسأ  طقف ؟  لاجرلل  يه  مأ  لاجرلا  ءاسنلا و  لمشت  نآرقلا  تايآ  يف  تدرو  يتلا  تاباطخلا  له 
ركنأ15- فيك  مهبضغ  نم  افوخ  ةوعدلا و  ببـسب  ناك  ةفلحلا  هذهل  يروضح  ةريثك و  تاركنم  اهيف  ناك  يبراقأل و  ةلفح  ترـضح  اذإ  لوقت  ةأرما 

ظفح عمتسأ  ةلفحلا ؟  نم  جرخأ  لهو  تاركنملا  هذه 

372a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 529  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

اذه1- يف  سانلا  نم  ريثك  ىلع  رمألا  سبتلي  ثيح  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  ميركلا  لوسرلا  ةمـصع  ةلأسم  يف  رمألا  ةقيقح  انل  اونيبت  نأ  وجرأ 
ىلاعت هلوق  مومع  نم  مهفي  امك  أطخلا  نم  اموصعم  ناك  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  هنم  مهفي  نأ  نكمي  ام  عمسن  ام  اريثك  نأشلا و 
ضعب يف  أطخي  بيـصي و  ناك  هنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع  درو  ام  ضعب  يف  ىرن  نكل  و  ىحوي )  يحو  الإ  وه  نإ  ىوهلا  نع  قطني  ام  و  ) 

ظفح عمتسأ  أطخلا ؟  نم  مصعي  مل  يتلا  بناوجلا  أطخلا و  نم  اهنم  مصع  يتلا  بناوجلا  يهام  الثم و  ةالصلا  يف  وهسلاك  رومألا 
رهظلا و2- يلـصت  نأ  اهل  عرـشي  له  لزنملا  جراخ  اصوصخ  ءوضولا و  ةرثك  ثيح  نم  بعاتملل  اهـضرعي  امم  تازارفإلا  ةرثك  نم  يناعت  ةأرما 

ظفح عمتسأ  ببس ؟  نودب  وأ  رصقلا  عم  اريخأت  اميدقت و  عمجلا  اهل  عرشي  له  دحاو و  ءوضوب  ءاشعلا  برغملا و  دحاو و  ءوضوب  رصعلا 
عمتسأ3- ءوضولا ؟  ضقني  ةوهـش  نودـب  هركذـل  ءرملا  سمل  له  ءوضولا و  ضقني  مهتاروع  سمل  نم  كلذ  نم  جـتني  ام  لافطألا و  فيظنت  له 

ظفح
ظفح4- عمتسأ  طقف ؟  رابكلا  ىلع  مأ  رابكلا  راغصلا و  نع  تيبلا  نم  رفن  لك  نع  جرخت  رطفلا  ةاكز  له 
ظفح5- عمتسأ  جحي ؟  نأ  دارأ  نمل  ةاكزلا  نم  ائيش  يطعن  نأ  زوجي  له 
ظفح6- عمتسأ  رصقلا ؟  نوكي  ىتم  ةالصلا و  يف  عمجلا  نوكي  ىتم 
ظفح7- عمتسأ  اذه ؟  يف  مكيأر  امف  اهل  لصأ  ةعدب ال  ةجاحلا  ةالص  حيباستلا و  ةالص  نأب  تاوخألا  ىدحإ  نم  تعمس 
عمتسأ8- ءاعدلا ؟  يف  يدعتلا  نم  ربتعي  اذه  لهف  هرحن  يف  هديك  لعجا  مهللا  ءاعدلا  اذهب  وعدأ  هنم  ةفئاخ  انأ  ريخ و  لمعل  صخـش  يتأي  امدـنع 

ظفح
ظفح9- عمتسأ  ةكئالملاب ؟  ناميإلا  ةيمهأ  يهام 

ظفح10- عمتسأ  اهنم ؟  ءيشب  لالخإلا  مكح  ام  ةالصلا و  طورش  يهام 
ظفح11- عمتسأ  دوروملا ؟  ضوحلا  وهام 
ظفح12- عمتسأ  هجولا ؟  ىلع  عضوي  يذلا  ةأرملل  ةبسنلاب  عقربلا  تازافقلا و  سبل  مكح  ام 
ظفح13- عمتسأ  لجرلل ؟  ةبسنلاب  رعشلا  ةلاطإ  زوجي  له 

372b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 497  )  ( 320  ) 

 :- تايوتحملا  
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عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2054445

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
111451852

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
479880

راوزلا لجس 
108166

ةيمقرلا ةبتكملا 
741521

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

116 28 2040

امف1- لوسرلا  دـبع  يبنلا و  دـبع  همـسا  نوكي  نم  كانه  نكل  مالـسلا و  ةالـصلا و  هيلع  لاق  امك  دـبع  دـمح و  ام  ءامـسألا  ريخ  نأب  ملعن  نحن 
ظفح عمتسأ  هاوسل ؟  سيل  هلل و  ادبع  نوكي  دبعلا  نأب  ملعن  امك  ءامسألا  هذه  يف  مكحلا 

هدبعل2- هللا  ققح  مث  اذك  وأ  اذك  لعفأ  نأ ال  يبلط  تققح  اذإ  دهع  يلع  كل  بر  اي  لاق  هوعدـي و  هبر  ىلإ  هجتا  مث  ةـجاح  هبر  نم  دـبعلا  دارأ  اذإ 
ظفح عمتسأ  هللا ؟  عم  دهعلا  كلذ  كرت  زوجي  لهف  هل  ةقياضم  دهعلا  كلذ  يف  نأل  هيلع  هللا  دهاع  ام  ىلع  دبعلا  مدن  هتجاح و 

ظفح3- عمتسأ  ربقلا ؟  ةنتف  نم  ةاجنلا  فيك 
ظفح4- عمتسأ  لجو ؟  زع  هلل  تافصلا  تابثإ  يف  ةعامجلا  ةنسلا و  لهأ  بهذم  وهام 
ظفح5- عمتسأ  هنودشرت ؟  اذامب  ريسفتلا  أرقي  نأ  ديري  يذلا  ملعلا  بلاط  تافصلا ،  ضعب  ليوأت  نع  تثدحت  ريسفتلا  بتك 
ظفح6- عمتسأ  يف ؟ )  نيلدابتملا  يف و  نيروازتملا  يف و  نيباحتملل  يتبحم  تبجو  ثيدحلا (  ىنعم  ام 
ظفح7- عمتسأ  ةيمالسإلا ؟  ةعيرشلا  يف  قسافلا  وه  نم 
ظفح8- عمتسأ  هناسل ؟  يف  اهب  ظفلتي  نأ  يفكي  مأ  عومسم  توصب  راكذألا  ناسنإلا  لوقي  نأ  بجي  له 
ظفح9- عمتسأ  ةهارك ؟  تقو  هنأ  مأ  دجسملا  ةيحت  يلصأ  لهف  رصعلا  ةالص  دعب  دجسملا  تلخد  اذإ 

نيملاعلا10- بر  هلل  دمحلا  نيلسرملا و  ىلع  مالس  نوفصي و  امع  ةزعلا  بر  كبر  ناحبس  ماتخلا :  ءاعد  دعب  سلجملا و  ماتخ  يف  ضعبلا  لوقي 
ظفح عمتسأ  ةعدب ؟  مأ  ةنس  اذه  لهف  رصعلا  ةروس  كلذك  و  ( 

ظفح11- عمتسأ  جاوزلا ؟  دقع  دنع  رثوكلا  ةروس  ةءارق  ةنسلا  نم  له 
ظفح12- عمتسأ  ةعوضوملا ؟  ثيداحألا  حضوت  بتك  كانه  له  ةعوضوملا و  نم  ةحيحصلا  ثيداحألا  ناسنإلا  فرعي  فيك 
ظفح13- عمتسأ  اهكرتت ؟  مأ  اهذخأل  ينحنت  لهف  ةلالجلا  ظفل  اهيف  ةقرو  لاجرلا  هيف  نوكي  يذلا  قيرطلا  يف  ةأرملا  تدجو  اذإ 
ظفح14- عمتسأ  سانلا ؟  ضعب  ىلع  قشي  كلذ  نأ  املع  ائضوتم  ارهاط  ناسنإلا  نوكي  نأ  اهيف  طرتشي  فحصملا  نم  نآرقلا  ةءارق  له 
ظفح15- عمتسأ  امثآ ؟  نوكي  له  لايل  ثالث  قوف  هل  اخأ  رجه  نم 
ظفح16- عمتسأ  ةلبق ؟ )  مكتويب  اولعجا  ىلاعت (  هلوق  ىنعم  ام 
ظفح17- عمتسأ  هيلع ؟  اذام  مأ  ةالصلا  ديعي  لهف  بروجلا  ىلع  حسملا  تقو  ىهتنا  نأ  دعب  اضرف  ملسملا  ىلص  اذإ 
ظفح18- عمتسأ  مالسإلا ؟  يف  همكح  ام  برغملا و  حبصلا و  يتالص  دعب  موي  لك  يف  دجسملا  يف  ةعامج  نآرقلا  نم  بزح  ةءارق  زوجت  له 
عمتسأ19- انتبقاع ؟  نسحأ  مهللا  انئاعد  يف  لوقن  نأك  ةبوتكملا  ةالصلا  دعب  ةعامج  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ءاعدلا و  زوجي  له 

ظفح
ظفح20- عمتسأ  كلذ ؟  لعفي  مل  نم  مكح  ام  ةيوبنلا و  ةنسلا  نم  يه  له  ةالصلا و  لالخ  ةحارتسالا  ةسلج  زوجت  له 
ظفح21- عمتسأ  رادجلا ؟  ىلع  ةقلعم  الثم  ناصحلاك  ناويحل  ةروص  همامأ  يلصملا و  ةالص  زوجت  له 

373a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.44  ) ( 613  )  ( 357  ) 

 :- تايوتحملا  

نوكت1- لهف  مهمأ  ةرايز  نم  مهعنمي  بألا  نأ  ثيح  اهدالوأ  نع  ائيش  عمـست  مل  ةرتفلا  كلت  نم  دالوأ و  اهيدل  تاونـس و  عست  ذنم  ةقلطم  ةأرما 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  نم  اهعنمي  مهدلاو  نأ  ببسب  مهملكت  نأ  لواحت  مل  ثيح  بنذ  اهقحلي  له  ةمثآ و  كلذب 

ظفح2- عمتسأ  حيحص ؟  هجح  لهف  الام  هاطعأف  ةضيرفلا  جحيل  الام  هيطعي  نأ  اينغ  الجر  لأس  لجر 
دالوألا3- حاجن  دـنع  حارفألا و  يف  ءاسنلا  اهددرت  يتلا  دـيراغزلا  له  حاكنلا و  نع  هب  ملعي  ساـنلا و  نم  ريثك  هينعي  يذـلا  فدـلاب  دوصقملا  اـم 

ظفح عمتسأ  ةزئاج ؟ 
ظفح4- عمتسأ  لالحلا ؟  ءانغلاب  ابوحصم  ءاسنلا و  نيب  ناك  اذإ  زئاج  صقرلا  له 
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؟ 5- اذه يف  لمعلا  امف  اضيأ  تيبلا  عاتم  ابلاغ و  رافكلا  نم  انتسبلأ  نكل  و  مهنم )  وهف  موقب  هبـشت  نم  ملـس (  هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  لوقي 
ظفح عمتسأ 

هذه6- له  تالواحملا  دعب  الإ  يانيع  عمدت  يكبأ و ال  يبراقأ ال  نم  صخـش  يفوت  اذإ  ةوسقلا  ةدـش  نم  هنأ  ىتح  يـساق  يبلق  نأ  يه  يتلكـشم 
ةوسقلا هذه  ليزت  ءارقفلا  ىلع  تقدـصت  اذإ  له  يناميإ و  صقن  نم  اذـه  له  لامعألا و  نم  امهريغ  يمايـص و  يتالـص و  لوبق  عنمت  ةوسقلا 

ظفح عمتسأ  يبلق ؟  نم 
يلـصأ7- ةسردملا  يف  رهظلا  يلـصأ  اذإ  الثمف  اءاير  لمعلا  اذه  نوكي  حـلاص  لمع  يأ  سانلا  مامأ  تلمع  اذإ  يننأب  يلخاد  يف  يروعـش  ينباتني 

ظفح عمتسأ  ناكم ؟  لك  يف  ةنسلا  يلصأ  يننأب  املع  ءايرلا  نم  لمعلا  اذه  له  ةليوط  ةأرملا  هذه  ةالص  نولوقيف  ةيدعبلا  ةيلبقلا و  ةنسلا 
هنأ8- مأ  اهيلع  بقاعي  ةدكؤملا  ننسلا  نم  ةنس  صخشلا  كرت  اذإ  له  حيحص و  اذه  له  اهكرات  بقاعي  اهلعاف و ال  باثي  ةنسلا  نأب  لوقي  ضعبلا 

ظفح عمتسأ  ميظعلا ؟  رجألا  نم  هسفن  مرح 
ءيش9- اذه  يف  لهف  نوفوركيملاب  توصلا  سفنب  نذؤملا  هيلع  دري  عفترم  توصب  ةعمجلا  موي  يف  مكيلع  مالسلا  لاق  ربنملا و  مامإلا  دعص  اذإ 

ظفح عمتسأ   ؟
ظفح10- عمتسأ  ةعدب ؟  اذه  له  نيرخآلا  نع  اهب  زيمتأ  ةديدج  ةضومك  ىنميلا  ديلا  يف  ةعاسلا  لامعتسال  ةبسنلاب 
ظفح11- عمتسأ  ةرهشلا ؟  سابل  نم  ىنميلاب  ةعاسلا  سبل  نوكي  الأ 
ظفح12- عمتسأ  ةئيس ؟  ةعدب  ةنسح و  ةعدب  كانه  له 
ظفح13- عمتسأ  ردقلا ؟  ةليل  ىرحتت  نأ  ضئاحلل  له 
زوجي14- هنأ  مأ  بهذلا  اذه  يف  ةاكزلا  جارخإ  متي  ةعطق و  هنم  عابي  هتميق  ددـحت  بهذـلا و  نزوي  نأ  دـعب  هنأ  ىنعمب  هسفن  نم  بهذـلا  ىكزي  له 

ظفح عمتسأ  صاخلا ؟  هلام  نم  همراحم  بهذ  يكزي  نأ  جوزلا  خألا و  بألاك و  يلولل 
ظفح15- عمتسأ  اعضرم ؟  اهنوكل  ةيدف  اهيلع  مأ  ناضمر  ءاسفنلا  يضقت  له 
ظفح16- عمتسأ  اذك ؟  اذك و  تلمع  انأ  هسفن  نع  اثدحتم  لجرلا  لوق  يف  عرشلا  مكح  ام 
مهعم و17- ينأك  رعشأ و  مهعم و  وعدأ  مهعم و  يلـصأ  عايذملا و  يف  حيوارتلا  ةالـص  عباتأ  دوعأ و  مث  دجـسملا  يف  ةضيرفلا  يلـصأ  ناضمر  يف 

ظفح عمتسأ  ةحيحص ؟  مهعم  يتالص  لهف  مهعم  يكبأ  انايحأ 
ظفح18- عمتسأ  ةرجشلا ؟  هذه  يهام  و  نيلكآلل )  غبص  نهدلاب و  تبنت  ءانيس  روط  نم  جرخت  ةرجش  و  ةميركلا (  ةيآلا  ريسفت  وهام 
ظفح19- عمتسأ  ةيقرلا ؟  ءاملاب  محتست  نأ  ضئاحلل  زوجي  له 
ظفح20- عمتسأ  مهعمسأل ؟ )...  اريخ  مهيف  هللا  ملع  ول  نولقعي و  نيذلا ال  مكبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رش  نإ  ىلاعت (  هلوق  ريسفت  وهام 
ظفح21- عمتسأ  ءاسنلا ؟  دنع  ريصقلا  مكلا  سبل  مكح  ام 

373b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.27  ) ( 594  )  ( 448  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- مهل  ءافـش  اهيف  نأ  هنم  امعز  مهل  اهريخبت  قاروأ و  يف  تارابعلا  تاـملكلا و  ضعب  ةـباتك  لاـفطألا و  ىلع  ةءارقلاـب  موقي  نم  مكح  اـم 
نأ يفاشلا و  وه  هللا  نأب  هل  نولوقي  سانلا و  هيلإ  يتأي  لجرلا  اذه  نأ  ةـموهفم و  ريغ  نوكت  دـق  تارابعلا  هذـه  نأب  املع  كلذ  ريغ  فوخلا و 

ظفح عمتسأ  ءافشلا ؟  يف  ببس  اذه 
نأ2- ةـنيزب و  تاجربتم  ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتـاللا ال  ءاـسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاـعت (  هلوق  ريـسفت  وهاـم 

ظفح عمتسأ  ميلع ؟ )  عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
اهارأ3- ام  اريثك  يننأ  ريغ  ةملـسم  ةلماعلا  هذـه  انبايغ و  ءانثأ  لافطألا  ةـياعرل  ةـيلزنم  ةـلماع  بلج  ىلع  ةـيجوزلا  فورظلا  هترطـضا  نمم  انأ 

يلع لهو  ةأرملا  هذه  عم  لافطألا  كرت  يف  مثإ  يلع  لهف  لزنملا  رغص  ببسب  كلذ  ناكمإلا و  ردق  اهبنجتأ  نأ  يتالواحم  مغر  هجولا  ةفـشاك 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60718
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60718
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60719
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60719
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60720
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60720
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60721
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60721
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60722
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60722
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60723
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60723
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60724
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60724
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60725
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60725
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60726
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60726
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60727
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60727
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60728
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60728
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60729
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60729
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60730
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60730
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60731
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60731
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60732
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60732
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60733
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60733
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60734
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60734
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=4014
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=4014
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60735
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60735
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stit&cntid=60736
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=60736
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


ظفح عمتسأ  اههجول ؟  ةفشاك  يه  ةأرملا و  هذه  ةيؤر  يف  مثإ 
ظفح4- عمتسأ  مهنع ؟  جحي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له  ةباحصلا  دحأ  وأ  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلل  ةبحملا  باب  نم 
لثم5- هجون  فيك  هتبحم  يف  اولهاست  اوطرف و  سانأ  كانه  هتبحم و  يف  دحلا  اوزواجت  ملس و  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلا  يف  اولغ  سانأ  كانه 

ظفح عمتسأ  ءالؤه ؟ 
ظفح6- عمتسأ  فحصملا ؟  ليبقت  مكح  ام 
هذهل7- هراك  انأ  لحملا و  ةلافك  تحت  لمعأ  انأ  روص و  سبالملا  هذـه  ضعب  يف  يئاسن و  سبل  لحم  يف  قوسلا  يف  لمعأ  فئاطلاب و  ميقم  انأ 

ظفح عمتسأ  لمعلا ؟  اذه  ريغ  لمعأ  نأ  ردقأ  يننأ ال  املع  مثإ  يلع  لهف  سبالملا  هذه  عيبأ  نأ  رطضم  روصلا و 
لجأ8- نم  تيبلا  يف  ننسلا  يلصي  نأ  عيطتسي  لمع و ال  لجرلا  ىدل  ناك  اذإ  ننسلا و  دعب  مأ  ةضيرفلا  ةالـص  دعب  راكذألا  لاقت  نأ  لضفألا  له 

ظفح عمتسأ  اهدعب ؟  راكذألا  لوقي  مث  ننسلا  يلصي  له  لمعلا 
ظفح9- عمتسأ  ةيناث ؟  ةرم  نايقتلي  له  ةنجلا  نيجوزلا  لوخد  ةلاح  يف 

عمتسأ10- مامحلا ؟  لخاد  ءوضولا  يأ  نيلجرلا  لسغ  سأرلا و  حـسم  نيدـيلا و  هجولا و  قاشنتـسالا و  ةضمـضملا و  نيدـيلا و  لسغ  زوجي  لـه 
ظفح

امأ11- يراوجب و  نكـسي  هنأ  املع  مالـسإلا  ةيحت  يلع  دري  الف  ريبكلا  امأف  ينع  نولأسي  نيرخآلا ال  يتمدخب و  مئاق  دحاو  مهيف  دالوأ  يدـنع  دـجوي 
يعم يذلا  نبالا  صخأ  نأ  زوجي  لهف  يـضارأ  يدنع  دجوي  ةدـحاو و  ةرم  الإ  نيتنـسلا  يف  يترايزب  موقي  ىرخأ و ال  ةـنيدم  يف  هلمعف  ريغـصلا 

ظفح عمتسأ  يل ؟  هرب  يل و  هتمدخ  لباقم  يضارألا  هذه  نم  ءيشب 
ءارقفلا و12- ىلع  جحلا  كلت  فيراصمب  قدصتلاب  موقأ  وأ  تعطتـسا  املك  جـحلاب  موقأ  نأ  لضفألا  لهف  تارم  ةدـع  تججح  هللا و  ينمركأ  دـقل 

ظفح عمتسأ  نيكاسملا ؟ 
ظفح13- عمتسأ  كلذ ؟  يف  مكحلا  امف  ةبطخ  نودب  رهظلا  ةالص  نيمومأملاب  ىلص  دجسملا و  مامإ  رضح  ثيح  ةعمجلا  موي  ديعلا  قفاو 

374a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.33  ) ( 557  )  ( 339  ) 

 :- تايوتحملا  

له1- يردص  ىلع  هحرطلا  سبلأ  الو  عساو  الو  قيض  سيلو  يداع  بوث  يلع  انأو  يمراحم  مامأ  تسلجو  تيـشم  اذإ  خيـشلا  ةليـضف  اي  مكح  ام 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينودشرأ  ءيش  كلذ  يف 

؟. 2- ةبيغلا نم  ربتعي  له  ةديج  مويلا  تابلاطلا  نم  ةنالفو  ةفيعض  مويلا  ةنالف  انلق  تاملعملا  ةفرغ  يف  انـسلج  اذإ  تاملعم  ةعومجم  نحن  لوقت 
ظفح عمتسأ 

انأو3- ًابيرقت  مايأ  ةسمخ  ةدملو  تاولصلا  يقابل  تأضوت  مث  حورج  هقصل  هقـصللا  هيلع  تعـضوف  ئـضوتم  انأو  يعبـصأ  ىلع  ران  قرحل  تضرعت 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟.  ينوديفأ  حيحص  يلعف  لهف  حرجلا  ءاملا  سمالي  نأ  نود  طقف  هقصللا  ىلع  حسمأ 

ديمحتلا4- يف  كلذ  نولعفيو  نيمومأملا  نم  هفلخ  نم  حبسيو  مامإلا  حبسي  ةالصلا  نم  مالسلا  دعب  ةيمالسإلا  نادلبلا  نم  ريثك  يف  هنأ  ًاضيأ  لوقي 
ظفح عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  لهف  ءاعدلا  ىلع  نونمؤي  نومومأملاو  مامإلا  وعديو  يديألا  عيمجلا  عفري  مث  ريبكتلاو 

ظفح5- عمتسأ  نيروجأم ؟.  مكتليضف  هيجوت  امف  مهعم  نكاس  هنأ  ةجحب  جوزلا  ةوخإ  نع  هجولا  فشك  يف  نواهتت  نم  ءاسنلا  نم  كانه 
ظفح6- عمتسأ  ةالصلا ؟.  تميقأ  اذإ  اهمدع  نم  ةلفانلا  مامتإ  يف  ءاملعلا  لاوقأ  نايب  اوجرن  خيشلا  ةليضف 
ظفح7- عمتسأ  ًانايحأ ؟.  اهكرت  مأ  ىحضلا  ةالص  ىلع  ةموادملا  لضفألا  ام 
ظفح8- عمتسأ  طبضلاب ؟.  ةعاسلا  انل  اوددحو  لاصفلا  ضمرت  ىتم 
الو9- نوكردي  راغـص ال  مهف  بذكلا  نم  اذـه  دـعي  لهف  ريخلا  رومأو  قدـصلاو  ةالـصلا  يف  مهبيبحتل  كلذو  ةـيقيقح  ريغ  صـصق  لافطألل  يكحأ 

ظفح عمتسأ  نيحلاصلاو ؟.  ءايبنألا  صصق  صصقلا  هذهو  نولقعي 
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ظفح10- عمتسأ  رهظلاو ؟.  حبصلا  يلصت  له  رهظلا  ةالص  دعب  ةأرملا  ترهط  اذإ 
ظفح11- عمتسأ  أضوتت ؟.  اهنأ ال  مأ  ءوضولا  اهمزلي  له  تازارفإ  نم  ةأرملا  نم  لزني  ام 
ظفح12- عمتسأ  ملسو ؟.  هيلع  هللا  ىلص  هلوسر  ةنسو  هللا  نيدب  كسمتلل  عفاودلا  يه  ام 
ىوكـشلا13- ةريثكو  ربصلا  نم  ةرذ  لاقثم  كلمأ  امبر ال  لوقت  لب  رومألا  هفتأ  ىلع  ربصلا  عيطتـست  الو  قلقلا  ةريثكو  ةيبصع  اهنأب  ةلئاسلا  ركذـت 

ظفح عمتسأ  خيشلا ؟.  ةليضفاي  يل  مكتحيصن  امف  لجو  زع  هلل  نوكت  ىوكشلا  نأب  ملعأو  يتحلصم  يف  سيل  اذه  نأب  يملع  عم  ضرملا  نم 
ظفح14- عمتسأ  ةدروتسملا ؟.  موحللا  لكأ  نع  لئاسلا  لأسي 
ظفح15- عمتسأ  لاجرلا ؟.  قئاقش  ءاسنلاو  اذاملف  الب  باوجلا  ناك  اذإو  ةماقإو  ناذأ  ةأرملا  ىلع  له 
ظفح16- عمتسأ  اهب ؟.  نوبعلي  ىتح  دالوألل  اهبلج  مكحام  ىبدلاو  ىمدلاو  ليفلاك  دالوألاب  ةصاخلا  ةمسجملا  بعللا  نع  لئاسلا  لأسي 
مميتلا17- لهو  ءاتـشلا  لصف  يف  هتيب  يف  هيف  لستغي  اناكم  دـجي  ملو  ابنج  ناك  اذإ  كلذو  سمـشلا  عولط  دـعب  رجفلا  ةالـص  رخؤي  نم  مكح  اـم 

ظفح عمتسأ  لسغلا ؟.  نم  نكمتي  مل  اذإ  سمشلا  عولط  دعب  ةزئاج  ةالصلا  لهو  ةلاحلا  هذه  يف  لسغلا  نع  ئزجي 
؟. 18- بضغلا ةـلاح  يف  نيدـلا  بس  اذإ  كلذ  يف  ناسنإلا  لمع  لطبي  لهو  لسغلا  ضقتني  لـهو  رفكلا  نم  بضغلا  ةـلاح  يف  نيدـلا  بس  لـه 

ظفح عمتسأ 
ظفح19- عمتسأ  كلذ ؟.  يل  زوجي  له  ءارقفلا  يبراقأل  اهتيطعأ  اذإو  رطفلا  ةاكز  بجت  نم  ىلع 
ظفح20- عمتسأ  كلذ ؟.  ةحص  ام  ةعقاولاو  ناخدلاو  فهكلاو  كلملا  لثم  ةمايقلا  موي  يف  أرقت  تايجنم  ًاروس  كانه  نأب  تعمس 
ظفح21- عمتسأ  ةمايقلا ؟.  موي  روسلا  نامدقت  نارمع  لآو  ةرقبلا  يتروس  نأ  ىنعم  ام 
ظفح22- عمتسأ  تيبلا ؟.  يف  ةراتو  دجسملا  يف  ةرات  كلذ  لعفن  وأ  تيبلا  يف  مأ  دجسملا  يف  لفاونلا  يلصن  نأ  لضفألا  ام 
ظفح23- عمتسأ  ةرشع ؟.  ةيداحلا  ةعاسلا  ىلإ  حابصلا  راكذأ  ريخأت 
ظفح24- عمتسأ  ناذألا ؟.  لبق  رجفلا  يتعكر  يلصت  ةأرما  لوقت 

374b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.21  ) ( 492  )  ( 292  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  زئاج ؟  اذه  له  دحاو  دهشتب  رهظلا  وأ  رصعلا  لبق  تاعكر  عبرأ  يلصأ  نأ  تببحأ  اذإ 
يلولا و2- كلذك  ضرأ و  اهل  فقوي  اهل و  رذني  روبق  اهيف  دجسملا  مامأ  يتلا  ةحاسلا  دجـسملا و  رادجب  يلول  حيرـض  اهيف  دجـسم و  انتيرق  يف 

ىلع روبقلا  نوكت  ثلاثلا  يناثلا و  فصلا  نيلصملا و  فلخ  ةالصلا  دنع  روبقلا  نوكت  ءاشعلاو و  برغملا  رصعلا و  نولـصي  ةحاسملا  هذه  يف 
ظفح عمتسأ  ةحاسملا ؟  هذه  دجسملا و  اذه  لثم  يف  ةالصلا  زوجت  له  ةيواستم  فوفصلا  نوكت  مهراسي و ال 

ىلصم3- انذختاف  يلولا  اذهل  ءاسنلا  تارايز  ةيكرش و  ةيعدب و  لامعأ  هيف  ماقت  يلول و  حيرض  هرادجب  دجـسم و  يف  ةالـصلا  انكرت  بابـش  نحن 
انل لاق  دق  وجلا و  لادتعا  دربلا و  رحلا و  يف  ىلصملا  اذه  يف  ةحيحص  هذه  انتالـص  له  زئاج و  اذه  انلمع  له  تاولـصلا  هيف  ميقن  ةالف و  يف 

ظفح عمتسأ  ةالص ؟  نيسمخ  لدعت  يلصملا  اذه  يف  مكتالص  نأ  ملعلا  ةبلط  ضعب 
؟ 4- ةلبقلا هاجتا  ريغل  دوجـسلا  زوجي  له  راسيلا و  نيميلا و  نع  ملـسأ  لهو  ةعكر  ةدجـس و  لك  دنع  ربكأ  لهف  اركـش  هلل  دجـسأ  نأ  تدرأ  اذإ 

ظفح عمتسأ 
ظفح5- عمتسأ  هالجر ؟  هسأر و  نوكي  نيأ  تاهجلا  ثيح  نم  توملا  يف  رظتحملا  هيجوت  ةيفيك  انل  اوحضو 
ظفح6- عمتسأ  ميرم ؟ )...  لفكي  مهيأ  مهمالقأ  نوقلي  ذإ  مهيدل  تنك  ام  و  ىلاعت (  هلوق  ريسفت  وهام 
ظفح7- عمتسأ  اهلثم ؟ )  وأ  اهنم  ريخب  تأن  اهسنن  وأ  ةيآ  نم  خسنن  ام  ةميركلا (  ةيآلا  ريسفت  ام 
ظفح8- عمتسأ  ةيميت ؟  نبا  مالسإلا  خيش  ىواتف  عومجم  يف  مكيأر  ام 
ظفح9- عمتسأ  تادابعلا ؟  عاونأ  عيمجب  نوموقي  نوموصي و  نولصي و  مه  يلاحلا و  انرصع  يف  مه  نيذلا  روبقلا  دابع  حئابذ  لكأ  مكح  ام 
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ههجو و10- حسمي  ملس و  هيلع و  هللا  ىلص  دمحم  انديس  حور  ىلإ  ةحتافلا  لوقي :  ءاعدلا  ةياهن  يف  وعدي و  ةضيرفلا  ةالص  دعب  سانلا  نم  ضعبلا 
ظفح عمتسأ  مكهيجوت ؟  امف  نيملسملا  تاومأ  هتاومأل و  ةحتافلا  أرقي  كلذك  ةحتافلا و  أرقي 

ظفح11- عمتسأ  ةدراو ؟  يه  له  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  نع  ديسلا  ةفاضإ 
تانبلا ال12- نأ  ةجحب  تانبلا  نوطعي  لاملا و ال  ءانبألا  نوطعي  هلك و  هلام  ذـخأب  هفلخ  نيذـلا  ماق  تيملا  تام  اذإ  سانلا  ضعب  نأ  يف  مكحلا  ام 

ظفح عمتسأ  هيجوتلا ؟  وجرن  لاملا  اذهب  نبلاطي 
امف13- ىلاعت  هللا  ىلإ  سانلا  برقت  يتلا  رومألا  نم  كلذ  دقتعي  تاومألا و  نم  هللا  ريغب  ةثاغتسالا  ىلإ  سانلا  وعدي  دجسم  مامإ  انتيرق  يف  دجوي 

ظفح عمتسأ  هفلخ ؟  ةالصلا  مكح  ام  لجرلا و  اذه  يف  مالسإلا  مكح 
ظفح14- عمتسأ  جوزلل ؟  لمجتلا  باب  نم  اهيلجر  اهيدي و  رعش  نم  ففخت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
؟ 15- لعفي اذام  ةالصلا و  مكح  امف  ايـسان  راسيلا  نم  ميلـستلاب  أدب  دهـشتلا  نم  ىهتنا  نأ  دعب  ام و  ةضيرف  يف  ريخألا  دهـشتلا  يف  سلاج  لجر 

ظفح عمتسأ 
رجفلا16- ةالص  ةصاخ  سمخلا و  تاولصلا  ىلع  ظفاحم  باش  يتآلا :  اهل  نيبت  هنع  لاؤسلا  دعب  ةنس و  نوثالثو  نانثا  هرمع  باش  يتبطخل  مدقت 

رفس يف  ناك  هنأ  سانلا  ضعب  لوق  ىلع  هنأ  ايناث  مكل  ةبطخلا  ذنم  سيل  تاونس و  ثالث  ذنم  هبأد  اذه  لاق  دجـسملا  مامإ  هنع  انلأس  امدنع  و 
يف ركسملا  برشي  مل  هنأب  فلح  هنكل  قباسلا  يف  هشيط  ههفـسب و  وه  رقأ  ركـسملا و  مهعم  برـش  هنأب  هئاقدصأ  نم  بابـشلا  دحأ  رقأ  و 

عم ادج  ةبيط  هقالخأ  نأ  راجيـسلا و  نخدي  نآلا  هنأ  اعبار  انـس  رغـصأ  انـس و  هنم  ربكأ  مه  نيذلا  هتوخإ  همأ و  ةـياعر  ىلوتي  هنأ  اثلاث  ادـبأ  هتايح 
ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  يل  مدقتي  نأ  لبق  يندشري  نأ  خيشلا  لأسأ  مث  هللا  لأسأ  كلذ  دعب  و  سانلا .  ةماع  هناريج و 

ءانثأ17- يف  يهو  هزنتلا  لجأ  نم  تجرخ  اهنكل  تيبلا و  نم  جرخت  نأ ال  اهجوز و  توم  دعب  دتعت  نأ  يتدـجل  انلق  مايأ و  ةرـشع  ذـنم  يدـج  تام 
ظفح عمتسأ  اهل ؟  مكتحيصن  امف  لبقت  ملف  اهانحصن  نسلا و  يف  ةريبك  اهنأ  املع  اهيلع  اذامف  اهتدع 

ظفح18- عمتسأ  اهنع ؟  جحن  مأ  جحلا  اهيلع  لهف  اهلصافم  يف  ضرم  ببسب  ةبوعصب  الإ  يشملا  عيطتست  نسلا ال  يف  ةريبك  يتدلاو  نإ 
ظفح19- عمتسأ  ةمتاخلا ؟  نسح  تامالع  نم  ةعمجلا  موي  توملا  له 
ظفح20- عمتسأ  ةعمجلا ؟  ةليل  يف  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  درو  له 
يئانبأ21- رغصأ  نأب  املع  ناضمر  راهن  يف  ةبحلا  تذخأ  لمحلا  لوصح  نم  يفوخ  نم  لمحلا و  عنم  ةبح  ذخآ  نأ  تيسن  ناضمر  يلايل  ىدحإ  يف 

ظفح عمتسأ  يلع ؟  اذامف  ناضمر  دعب  مويلا  اذه  تيضق  يننأب  املع  رهشأ  ثالث  هرمع  ةسمخلا 
تاجوزلا و22- نيب  لدعلا  يف  اهذاختا  ةبجاولا  رومألا  يهامف  متصرح )..  ول  ءاسنلا و  نيب  اولدعت  نأ  اوعيطتست  نل  و  ىلاعت (  هلوق  ريـسفت  وهام 

ظفح عمتسأ  نهاضرب ؟  نهنيب  لدعلا  زواجت  اهيف  زوجي  رومأ  كانه  له 
ىدحإ23- ذيمالت  تمعطأ  مايأ و  ةـثالث  تمـص  ىرخأ و  ةرم  تمـسقأ  تمدـن و  مث  ةنـس  دـعب  هيلإ  تدـع  هكرت و  ىلع  هللاب  تمـسقأ  نخدأ و  تنك 

ظفح عمتسأ  فرصتلا ؟  اذه  يف  ريبك  رزو  يلع  لهف  تمعطأ  تمص و  هتكرت و  تمدن و  ةنس و  نم  رثكأ  دعب  هيلإ  تدع  مث  ةيئانلا  سرادملا 

375a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.28  ) ( 521  )  ( 365  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  كلذ ؟  يف  انوهجو  ةديقعلا  سورد  نآرقلا و  ظفح  طقف و  ينيدلا  ميلعتلا  مأ  ةداهشلا  لاني  يكل  ةساردلا  لضفأ  امهيأ 
ءابألا2- نوهجوت  اذامبف  ءانبألا  ءالؤه  بيجتـسي  كلذ ال  دعب  رـشع و  ةـسماخلا  نس  اوغلبي  ىتح  زييمتلا  نس  نم  ةالـصلاب  هئانبأ  رمأي  نم  مكح  ام 

ظفح عمتسأ  ةالصلا ؟  ىلع  ةظفاحملا  يف  ةيلوؤسملا  هذه  وحن 
ىلع3- تأكتا  يرهظ و  فلخ  ىرسيلا  يدي  تعضو  دق  اذكه و  سلاج  انأ  هللا و  لوسر  ينرمأ  لاق  ديوس  نب  ديرـش  ثيدح  نع  رـسفتسي  لئاس 

ظفح عمتسأ  ثيدحلا ؟  اذه  حرش  وجرن  دواد  وبأ  هارو  مهيلع )  بوضغملا  ةدعق  دعقت  لاقف (  يدي  ةيلإ 
ظفح4- عمتسأ  كلذب ؟  مثأي  لهف  دوهيلا  ديلقت  مدع  ةحارتسالا و  ةسلجلا  هذهب  ناسنإلا  دصق  اذإ 
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ظفح5- عمتسأ  ملس ؟  هيلع و  هللا  ىلص  ىفطصملا  ربقل  ةأرملا  ةرايز  يف  مكيأر  ام 
سلجأ6- نأ  عيطتـسأ  الف  دالوأ  يل  ةجوزتم و  ةأرما  يننأل  صخـشلا  هيف  يلـصي  يذلا  ناكملا  سفن  يف  نوكي  نأ  بجي  ةالـصلا  دعب  حيبستلا  له 

ظفح عمتسأ  يترسأ ؟  دارفأ  نأشب  موقأ  انأ  هلمكأف و  حيبستلا  لمكأ  ثيح 
ظفح7- عمتسأ  اهبرغم ؟  نم  سمشلا  عولط  وه  ىربكلا  ةعاسلا  تامالع  لوأ  نأب  لوقلا  ةحص  ام 
تنك8- مكحلا و  نع  ملعت  اهنأب ال  اهتباجأف  يعرش  مكح  نع  ىرخألا  امهادحإ  لأست  امهفرعأ  نيتخأ ال  تعمس  سلاجملا و  دحأ  يف  سلجأ  تنك 

ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟  يل  هجوت  مل  اهنأ  مغر  اهربخأ  لهف  بردلا  ىلع  رون  جمانرب  يف  ءاملعلا  دحأ  نم  رمألا  اذه  مكح  تعمس  دق 
تنك9- ام  ركذتأ  يتالص و  يف  عشخأ  نأ  عيطتسأ  ةالصلا ال  يف  أدبأ  امدنع  نكل  اهتاقوأ و  يف  سمخلا  تاولصلا  ىلع  ظفاحأ  هللا و  ىلإ  تبت  دقل 

تارم ثالث  نم  رثكأ  ميجرلا  ناطيـشلا  نم  هللاب  ذيعتـسأ  ينأ  املع  يـضاملا  يف  يبونذ  ركذتأ  وأ  اهدعب  هلعفأ  فوس  ام  وأ  ةالـصلا  لبق  هلعفأ 
ظفح عمتسأ  هتسوسو ؟  ناطيشلا و  درل  لاقي  ءاعد  كانه  له  اهيف و  عشخأ  ةالصلا و  يف  زكرأ  فيكف 

دوصقملا10- له  لوقلا و  اذه  ديؤي  ةنسلا  باتكلا و  نم  صنلا  وهامف  ةليل  نيعبرأ  دعب  رفاظألا  رـصقت  نأ  مزاللا  نم  هنأب  سانلا  ضعب  نم  تعمس 
ظفح عمتسأ  طقف ؟  نيديلا  رفاظأ  مأ  نيديلا  نيلجرلا و  رفاظأ  هب 

ظفح11- عمتسأ  ةلفانلا ؟  ةالصل  ةصصخم  ىرخأ  ةضيرفلا و  ةالصل  ةصصخم  حاتفتسا  ةيعدأ  كانه  له 
ظفح12- عمتسأ  نيتعكر ؟  لك  يف  ليللا  ةالص  يف  حاتفتسالا  ءاعد  رركي  له 
ظفح13- عمتسأ  حاتفتسالا ؟  ءاعد  اهيف  لاقي  له  فوسكلا  نيديعلا و  ةالص  ةزانجلا و  ةالصل  ةبسنلاب 
ظفح14- عمتسأ  ءاعدلا ؟  عناوم  يهام  ةباجتسإلا و  تاقوأ  يهام  ءاعدلا و  بادآ  نع  انوثدح 
ظفح15- عمتسأ  مظعألا ؟  هللا  مسا  وهام 
ظفح16- عمتسأ  ماركلا ؟  ةباحصلا  وحن  انيلع  بجاولا  ام 
ظفح17- عمتسأ  هللا ؟  تاذ  يف  ضوخلا  مكح  ام 
ةيدعبلا18- ءاشعلا  ةنـس  يدؤن  نأ  نود  حيوارتلا  ةالـص  ءادأل  ةرـشابم  موقن  ةضيرفلا  نم  مامإلا  ملـسي  نأ  دعب  ناضمر و  يف  ءاشعلا  يلـصن  نحن 

ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  اعرش  تباثلا  وهامف 
يعامج و19- توصب  رانلا  نم  كب  ذوعن  ةـنجلا و  كلأسن  هللا ،  رفغتـسأ  هللا ،  لوسر  ادـمحم  نأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  ةرابع  دـيدرت  مكح  اـم 

ظفح عمتسأ  ةبوتكملا ؟  تاولصلا  ربد  عفترم 

375b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.44  ) ( 693  )  ( 495  ) 

 :- تايوتحملا  

هريغ1- ءانغ و  وهل و  هيف  سيل  هركذل و  ديجمت  ملـس و  هيلع و  هللا  ىلـص  لوسرلل  ركذ  هيف  نأل  ةعدبب  سيل  دلوملا  نأب  لوقي  سانلا  نم  ريثك 
ظفح عمتسأ  ليصفتلا ؟  عم  ةروصلا  هذهب  دلوملا  ناك  اذإ  مكح  امف  مالسلا  ةالصلا و  هيلع  ىفطصملا  ةريس  يف  طقف  ركذ  لب 

ظفح2- عمتسأ  يوبنلا ؟  دلوملا  ةعدب  ترهظ  ىتم 
ظفح3- عمتسأ  رهشلا ؟  سفن  نم  نيرشعلا  عباسلا و  بجر و  نم  نماثلا  مويلا  مايص  مكح  ام 
دق4- زرأوأ  ريعش  رب و  نم  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  هنـس  امم  جرخن  نأ  اندرأ  اذإ  دوقن و  لكـش  ىلع  رطفلا  ةاكز  جارخإب  موقن  اندلب  يف 

ظفح عمتسأ  نيروجأم ؟  انوهجوف  هذخأي  نم  دجن  ال 
نأب5- هل  لوقأ  كلذ  نم  ةسـسؤملا و  بحاصل  لمعلا  ريـس  حاضيإب  موقأ  نيفظوملا و  لمع  ماود و  ةـبقارم  ةبـساحملا و  لاجم  يف  لـمعأ  اـنأ 

مغرلا ىلع  كلذب  مثآ  انأ  لهف  هجالعب  وه  موقيل  للخلا  ةسـسؤملا  بحاصل  نيبأل  كلذ  اذـك و  لمع  وأ  اذـك  يف  أطخأ  وأ  رخأت  وأ  باغ  دـق  نالف 
ظفح عمتسأ  مهنم ؟  ىودج  نود  نكل  ةسسؤملا و  بحاص  ملكأ  نأ  لبق  نيفظوملل  يحصن  نم 

ظفح6- عمتسأ  ةعمجلا ؟  موي  بطخي  مامإلا  كوستلا و  مكح  ام 
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ظفح7- عمتسأ  هيلع ؟  ملست  مل  اذإ  اريبك  اجرح  دجت  كنأل  هحفاصت  له  هدي  كل  دم  بطخي و  مامإلا  صخش و  كيلع  ملس  اذإ 
نم8- ءالؤه  نولقني  مهنأل  دومحم  مهلمع  نأب  لوقي  ةلزتعملا و  ةرعاشألاك و  مالسإلا  ىلإ  نوعدي  نيذلا  ةعدتبملا  ةاعدلا  يف  مالسإلا  خيش  لوقي 

ةاعدـلا نم  طـمنلا  اذـه  ىلع  مه  نم  هجو  رـصعلا  اذـه  يف  اعدـتبم و  هبحاـص  ناـك  نإ  مالـسإلا و  ىلإ  راـنلا  يف  هبحاـص  دـلخي  يذـلا  رفكلا 
ظفح عمتسأ  ةعامجلا ؟  ةنسلا و  لهأ  جهنم  نع  نيفرحنملا 

ددع9- ملعأ  كلذ و ال  يف  ينم  انواهت  كلذ  رخآ و  عطقأ  اموي و  يلصأ  ينأ  ثيح  ةالصلا  ىلع  بظاوأ  تنك ال  كلذ  نم  لقأ  وأ  تاونس  رـشع  لبق 
ظفح عمتسأ  كلذ ؟  يف  لمعلا  وهامف  اهيلصأ  يتلا  مايألا  ددع  وأ  اهيلصأ  مل  يتلا  تاقوألا 

انظ10- نكل  يدهلا و  تافرعب و  فوقولا  تيبملا و  يعسلا و  ةضافإلا و  فاوط  نم  ةلماك  جحلا  لامعأب  انمق  نيماع و  لبق  نيعتمتم  جحلاب  انمق 
جراخ نم  نيمداقلل  وه  عادولا  فاوط  نأ  دـقتعن  انك  انلك و  عادولل  فطن  مل  ةرتف  لك  ةـكم  روزن  اـننأ  ثيح  عادو  فاوط  اـنيلع  سيل  هنأـب  اـنم 

ظفح عمتسأ  ةرافكلا ؟  يهام  لمعن و  اذامف  حيحص  نكي  مل  اذإ  حيحص و  هب  انمق  ام  لهف  طقف  ةكلمملا 

376a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.36  ) ( 501  )  ( 329  ) 

 :- تايوتحملا  

ىتح1- باجنإلا  نع  عنتمن  نأ  يجوزو  انأ  تررق  لوقي :  راصتخابو  نكلو  هلل  دـمحلاو  ءانبألا  نم  ةـثالث  هلو  جوزتمو  اـهبأ  ةـنيدم  يف  ميقم  باـش 
؟.  نيورجأم مكرظن  يف  لحلا  وه  امف  انب  ةطيحملا  ةريثكلا  نتفلا  نع  نكمأ  ام  ًاديعبو  ةحيحـصلا  ةيمالـسإلا  ةـيبرتلا  اندالوأ  ةـيبرت  نم  نكمتن 

ظفح عمتسأ 
ظفح2- عمتسأ  دهشتلا ؟.  ةريبكت  دمن  نأب  نوبغري  ثيح  نسلا  رابك  لاوحأ  يعارن  له 
حتفو3- سانلا  فعـض  مكيلع  ىفخي  الو  ةهبـشلا  هذهل  دجـسملا  ىلإ  رظحي  ملعلا ال  ةبلط  دحأ  نأ  ىتح  ةـعامجلا  ةالـص  ةينـس  لوح  مالكلا  رثك 

ظفح عمتسأ  لاؤسلا ؟.  اذه  ءوض  يف  انوهجو  ةعامجلا  نع  فلختلاو  ضعبلا  دنع  لسكلا  رثكي  امم  مهل  بابلا 
تعجر4- نأ  دعبو  ريصقت  مهيلع  سيل  ءاسنلا  نأو  طقف  لاجرلل  ةنـس  اهنأب  ينم  ًانظ  يرعـش  نم  رـصقأ  مل  يننكلو  ةرمعلا  ةضيرف  ءادأب  تمق 

؟.  خيـشلا ةليـضف  اي  لعفأ  اذامف  يـسفن  نع  حبذأ  يكل  لاملا  كلمأ  انأو ال  ينع  حبذي  نأ  ديري  يجوز ال  نكلو  مد  يلع  نأب  تملع  ةرمعلا  نم 
ظفح عمتسأ 

نيذلا5- باكرلا  ضعب  ضرعتو  ثداح  يلع  راص  قيرطلا  يفو  ةدج  ةنيدمب  براقألا  ضعب  ةرايزو  ةرمع  ذخأ  ًادصاق  تاونسلا  ىدحإ  يف  ترفاس 
ثيح مايأ  ةثالث  دعب  تجرخو  يمارحإ  نم  تللحت  فيقوتلا  تلخد  امدنعو  مايأ ،  ةثالث  ةدمل  غبار  ةنيدم  يف  كلذب  تفقوو  ةطيـسب  تاباصإب  يعم 

نم رثكأ  ةرمعلا  تيدأو  تارم  عبرأ  اهدعب  تيجح  دـق  يننأب  ًاملع  ءيـش ؟.  يلع  لهف  يترمع  لمكأ  ملو  ةـنيدملا ،  ىلإ  تدـعو  وفعلا  ينلمش 
ظفح عمتسأ  تارم ؟.  ةتس 

يفكت6- ةبوتلا  لهف  كلذ  نم  تبت  دقو  اهرصح  عيطتـسأ  ةريثك ال  يهو  متت  ناميألا ال  هذه  ضعبو  نيميلاب  فلحن  انك  يبابـش  مايأ  يف  ًاضيأ  لوقي 
يننأ ثيح  ةيوبنلا  ةنيدملا  نكسأ  يننأ  ثيح  هللا  تيب  جاجح  ىلع  هعيزوتب  موقأو  ًاماعط  عنصأ  نأ  زوجي  لهف  يفكت  ةبوتلا ال  تناك  اذإو  مأ ال ؟. 

ظفح عمتسأ  ناميألا ؟.  كلت  ددع  مك  ملعأ  ال 
ظفح7- عمتسأ  حيحص ؟.  اذه  يلمع  لهو  مكحلا ؟.  امف  ًاضيأ  ًانس  ينم  ربكأ  وهو  لكاشملل  ًابنجت  كلذو  تاونس  ةدمل  مالكلا  نع  يخأ  تعطاق 
الإ8- كلذل  هبتنأ  ملو  ىصحلاب  ءولمم  ضوحلا  نأ  ببـسلاو  ضوحلا  جراخ  يذلا  بناجلا  نم  تيمر  يننأ  نظأ  نكلو  ةبقعلا  ةرمج  ةرمجلا  تيمر 

ظفح عمتسأ  ءيش ؟.  ينمزلي  لهو  يلع  بجاولا  ام  يمرلا  ءانثأ 
ظفح9- عمتسأ  ًارس ؟.  راكنإلاو  ةينالع  راكنإلا  زوجي  ىتمو  ركنملا  نع  يهنلاو  فورعملاب  رمألا  طباوض  نع  لئاسلا  لأسي 

ظفح10- عمتسأ  ةدحاو ؟.  ةبطخب  ةعمجلا  ةالص  زوجت  له 
ظفح11- عمتسأ  مومأملا ؟.  هلوقي  ءاعد  كانه  له  نيتبطخلا  ءانثأ  مامإلا  سلج  اذإ 
زجاع12- انأو  لوقي  كلذ  ريغ  الو  باتكلا ،  ةحتاف  الو  ةروس  يأب  أرقت  نأ  نود  ءاعدو  ديمحتو  ريبكت  نع  ةرابع  اهتالصو  عمست  ةمع ال  هيدل  نأ  ركذي 
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ظفح عمتسأ  اهملعأ ؟.  مل  ينأ  يف  مثآ  لهو  ةحيحص ؟.  اهتالص  لهف  اهعمس  مدعل  اهميلعت  نع 
ظفح13- عمتسأ  ةأرملل ؟.  يعرشلا  باجحلا  وه  ام 
ظفح14- عمتسأ  هلصت ؟.  يتلا  لامعألا  امو  تيملا  ىلع  اهب  قدصتن  يتلا  ءايشألا  ام 
وأ15- ةرافك  هيلع  لهو  مويلا ؟.  كلذل  مايصلا  لمكي  لهو  همزلي  اذامف  ريكفتلا  وأ  رظنلا  رثأ  نم  ظقيتسم  وهو  ناضمر  راهن  يف  مئاصلا  ملتحا  اذإ 

ظفح عمتسأ  ناضمر ؟.  دعب  ءاضق 

376b- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.30  ) ( 530  )  ( 326  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- نزحلا  وهام  الهس )  تئـش  اذإ  نزحلا  لعجت  تنأ  الهـس و  هتلعج  ام  الإ  لهـس  مهللا ال  دراو (  وه  له  بركلا و  ءاعد  نع  رـسفتسي  لئاس 
ظفح عمتسأ  ءاعدلا ؟  اذه 

ظفح2- عمتسأ  ةقرفتم ؟  مأ  ةعباتتم  نوكت  لاوش  نم  تسلا  مايص  له 
ظفح3- عمتسأ  لسغلا ؟  دعب  ءوضولا  نم  دبال  مأ  ءوضولا  نع  ءيزجي  لسغلا  له 
؟ ) 4- هللا مرح  ام  ةدع  اوئطاويل  اماع  هنومرحي  اماع و  هنولحي  اورفك  نيذـلا  هب  لضي  رفكلا  يف  ةدايز  ءيـسنلا  امنإ  ىلاعت (  هلوق  ريـسفت  وهام 

ظفح عمتسأ 
ظفح5- عمتسأ  هدعب ؟  ناذألا و  لبق  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  مكح  ام 
ظفح6- عمتسأ  دراو ؟  اذه  له  اوصارت "  اولدتعا ،  اووتسا ،  ربكي "  نأ  لبق  مامإلا  لاق  اذإ 
انمق7- يتلا  يـضارألا  ليجـستب  ماق  ريبكلا  يخأ  نكل  هل و  باعتأك  لاملا  نم  اغلبم  هللا  همحر  يدـلاو  كرت  يرمع  نم  نيرـشعلا  يف  باش  انأ 

ظفح عمتسأ  انوتفأ ؟  ضرألا  ديرأ  ادقن و ال  يتصح  ديرأ  ينأ  املع  هيلع  اغلبم  فاضأ  طقف و  روكذلا  ةوخإلا  مساب  اهئارشب 
ظفح8- عمتسأ  مارح ؟  اذه  لهف  اليبقت  ةحفاصم و  يلع  مالسلاب  يلاخ  ةجوز  يمع و  ةجوز  انايحأ  موقت 
جاوزلل9- روضحلا  مدع  ىلع  يجوز  انأ و  تقفتاف  ةمرحملا  ءايشألا  لوبطلاب و  برض  هيف  جاوز و  لفح  يدلاو  ماقأ  نأ  ثدح و  ةجوزتم  ةاتف  انأ 

قالطلا و يجوز  نم  نابلطي  يمع  يدلاو و  ذخأ  ةليوط و  ةدم  يجوز  نم  ينامرحب  يمع  نم  ضيرحتب  يدلاو  ماق  كلذ  دعب  نكل  رضحن و  مل  و 
لاملا كلذ  عفدـب  يجوز  ماقف  لاير  فلأ  هردـق 15  لاملا  نم  اغلبم  يجوز  نم  يدـلاو  بلط  قالطلا  نم  اسئي  نأ  دـعب  بلطلا و  ضفر  هنكل 

ظفح عمتسأ  يدلاو ؟  هذخأ  يذلا  لاملا  مكح  ام  يمع و  يبأ و  فرصت  مكح  امف  ينذخأي  نأ  لباقم 
تحبصأف10- اهتركاذ  تفعض  ىنميلا و  اهئاضعأ  كرحت  نأ  عيطتست  ثيحب ال  يفصن  للش  كلذ  نع  جتنف  مدلا  يف  طغـض  عافتراب  يتدلاو  تبيـصأ 

ةملكلاب هوفتلا  عيطتست  ثيحب ال  مالكلا  نع  اهناسل  لقث  ةالصلا و  يف  لاقت  يتلا  راكذألا  ضعب  ةحتافلا و  كلذك  ةينآرقلا و  تايآلا  ضعب  ىسنت 
ظفح عمتسأ  اهداهتجا ؟  دعب  ةالصلا  يف  ةبجاولا  راكذألا  ضعب  ةحتافلا و  وأ  تايآلا  ضعب  تكرت  نإ  يتدلاو  ةالص  مكح  امف  ديهج  دهج  دعب  الإ 

له11- ءوضولا  عطتست  مل  اذإ  اهئاضعأ  كيرحت  عيطتست  ةحتافلا و ال  ىسنت  ةبوعـصب و  الإ  ملكتت  نأ  عيطتـست  يتلا ال  ةضيرملا  ةريبكلا  ةأرملا  له 
ظفح عمتسأ  مميتت ؟ 

ظفح12- عمتسأ  اهربكل ؟  اهضرمل و  اهسفنب  مميتت  نأ  عيطتست  يتلا ال  ةضيرملا  مميتت  فيك 
ظفح13- عمتسأ  ةلاحلا ؟  هذه  يف  لعفأ  اذام  ةيناثلا  مأ  ىلوألا  يف  انأ  له  انأ  ةدجس  يأ  يف  ركذتأ  دوجسلا ال  يف  ةالصلا  يف  نوكأ  امدنع  انايحأ 
ظفح14- عمتسأ  هبرقب ؟  نورمي  نيذلا  نينخدملا  ناخد  ةحئار  قشنتسي  نم  موص  دسفي  له 
ظفح15- عمتسأ  لجرلل ؟  ةبسنلاب  قيضلا  لاورسلا  يف  ةالصلا  مكح  ام 
ظفح16- عمتسأ  حيبستلا ؟  يف  ةحبسملا )  ةحبسلا (  مادختسا  مكح  ام 

377a- بردلا ىلع  ) رون  06-05-2005 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - بردلا ىلع  رون 

 ( تياباغيم  3.44  ) ( 599  )  ( 357  ) 

 :- تايوتحملا  

ظفح1- عمتسأ  ةميركلا ؟  ةيآلا  هذه  قبطنت  نم  ىلع  و  نورفاكلا )  مه  كئلوأف  هللا  لزنأ  امب  مكحي  مل  نم  و  ةميركلا (  ةيآلا  ريسفت  وهام 
ثيدح2- اهنم  رابخألا  ثيداحألا و  ضعب  درو  دق  هنأ  ثيح  هيف  ركذلا  عامتـسا  دجـسملا و  يف  امهثكم  بنجلا و  ضئاحلل و  نآرقلا  ةءارق  مكح  ام 

يلخدت لقي ال  مل  و  جاحلا )  لمعي  ام  يلمعإ  ثيدح (  كدي و  يف  ةضيحلا  تسيل  تلاقف  ضئاح  ينإ  تلاقف  ةفيطقلا  هيطعت  تناك  اهنأ  ةشئاع 
لك يف  هللا  ركذي  ملس  هيلع و  هللا  ىلص  لوسرلا  ناك  اضيأ  اهرجح و  يف  أكتي  ملـس  هيلع و  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ناك  مارحلا و  دجـسملا 

ظفح عمتسأ  ةلدألا ؟  هذه  حاضيإ  لمأن  هيف  نوبنجي  دجسملا و  يف  نوماني  هباحصأ  ناك  هنايحأ و 
ظفح3- عمتسأ  حيحص ؟  اذه  لهف  هلبق  سيل  عوكرلا و  نم  عفرلا  دعب  رتولا  يف  مامإلا  تنقي  انايحأ 
ظفح4- عمتسأ  حيحص ؟  هلمع  لهف  اهيف  دجسي  ةالصلا و ال  يف  ةدجس  اهيف  ةروسب  مامإلا  رم  اذإ 
اذه5- له  كيلع "  امئاد  امالس  ةالص و  ةرونملا  ةنيدملا  يف  نم  اي  هللا  لوسر  اي  يديـس  اي  كيلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نذؤملا "  لوقي  ناذأ  لك  دعب 

ظفح عمتسأ  عدبلا ؟  نم 
امالص6- ةالص و  ةرونملا  ةنيدملا  يف  نم  اي  هللا  لوسر  اي  يديس  اي  كيلع  مالـسلا  ةالـصلا و  ناذألا "  دعب  هلوق  ىلع  رمتـسا  اذإ  نذؤملا  مثأي  له 

ظفح عمتسأ  كيلع ؟ "  امئاد 
ظفح7- عمتسأ  يلو ؟  ربق  هيف  دجسم  يف  ةالصلا  حصت  له 
ظفح8- عمتسأ  مكحلا ؟  امف  ةتسلا  ناميإلا  ناكرأ  نم  دحاو  نكرب  ملسملا  لخأ  اذإ 
ظفح9- عمتسأ  ثيداحأ ؟  هيف  درو  له  ةعمجلا و  موي  لاستغالا  مكح  ام 

ظفح10- عمتسأ  ةعمجلا ؟  لسغ  نع  كلذ  ءيزجي  لهف  ةعمجلا  ةليل  هدعب  وأ  رجفلا  لبق  لجرلا  لستغا  ول 
؟ 11- اهلوأ نم  ةريـصقلا  روسلا  أرقي  نأ  لضفألا  مأ  ةالـص  لك  دنع  ةحتافلا  دعب  ةليوطلا  روسلا  فصتنم  نم  ةروس  أرقي  نأ  مامإلا  ىلع  بجي  له 

ظفح عمتسأ 
مدلا12- لزني  كلذ  دعب  مث  ةثالث  وأ  نيموي  ةدملا  نوكت  نوللا و  ةينب  ةريغص  ةقيقد و  طويخ  لكش  ىلع  ةيرهـشلا  ةرودلا  ةأرملا  تأر  اذإ  مكحلا  ام 

ظفح عمتسأ  لسغلا ؟  دعب  ةصقلا  اهمزلي  له  ةمالعلا و  كلتل  اهتيؤر  دنع  ةالصلا  كرتت  لهف 
ظفح13- عمتسأ  ضيحلا ؟  لئاسم  يف  ةأرملا  اهيلإ  عجرت  نكمم  ةنيعم  بتك  كانه  له 
ظفح14- عمتسأ  مأ ال ؟  ةالصلا  ىلع  كلذ  رثؤي  له  رهظلا و  ىلع  ةدحاو  ةريفظ  ةأرملل  سأرلا  رعش  عضو  مكح  ام 
نوكت15- تابلاطلل و  هسيردتب  نمقي  يذلا  جهنملل  ةعجارم  نعـضي  ناحتمالا  برق  نهنأب  ةسردملا  يف  اهتاليمز  نم  اريثك  عمـست  ةسردم و  لمعت 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  لمعلا  اذه  لهف  ةعجارملا  كلت  ميمص  نم  تارابتخالا  ةلئسأ 
اذه16- له  رابتخإلل  طقف  عضاوم  ثالث  ديدحتب  ةملعملا  موقتف  عيـضاوم  ةرـشع  نوكت  ءالمإلا  ريبعتلا و  ةدام  الثم  رابتخالا  نددـحي  تاملعملا  ضعي 

ظفح عمتسأ  زئاج ؟  لمعلا 
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